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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. ๒๕๖0 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขึ้นโดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖0  โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นใน
การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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                                                         บทน ำ 

๑.๑ บทน ำ 

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 ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 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 
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 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
      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
พัฒนาท้องถิ่น  
 ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานต่อไป ทัง้นี้ให้เปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 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
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๒.๑ แนวทางการพัฒนาจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ๗ ๑๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม
รวม ๗ ๑๓๐,๐๐๐

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน
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๓.2 แนวทางการป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒ ๘๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60

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.๒๕60

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. ๑

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ิน
๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ๑ ๔๐,๐๐๐ กองศึกษา
๔.2 แนวทางการจัดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี ๒ ๖๐,๐๐๐ กองศึกษา

๔.3 แนวทางการเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับจารีตประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

๔ ๑๐๘,๐๐๐ กองศึกษา

รวม ๗ ๒๐๘,๐๐๐
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
      ๕.1 แนวทางการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ๔ ๗,๑๙๙,๒๐๐ กองสวัสดิการสังคม

 5.2 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๘ ๒,๑๔๖,๙๗๐ กองศึกษา
      ๕.3 แนว่ทางการส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน ๓ ๑๙๕,๐๐๐ ส านักงานปลัด
      ๕.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ๑ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด

รวม ๔ ๙,๕๕๑,๑๗๐
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำสงบเรียบร้อย

๖.๑ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด ๔ ๒๑๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด
๖.๒ แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน ๓ ๕๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด

รวม ๗ ๒๖๖,๐๐๐

4



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

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. ๑

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๗. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
     ๗.๑ แนวทางการเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์กรต่างๆ ๒ ๑๓๒,๑๐๐ ส านักงานปลัด
     ๗.๒ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหาร  
     จัดการและการตรวจสอบควบคุม ๒ ๓๐,๐๐๐ กองคลัง
     ๗.๓ แนวทางการส่งเสริมองค์กรต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและ
     กิจกรรมมวลชน ๓ ๑๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๗ ๒๗๒,๑๐๐
รวมท้ังหมด ๗๔ ๑๔,๔๙๕,๐๗๐

5



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  6 
 

แบบ ผด.๐๒ 

1. ยุทศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง  

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายน ้าบ่อถ ้า ม.1 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 57.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 171.00 เมตร พร้อมลงดินตามไหล่
ทางปรับถมตามสภาพพื นที ่

 
93,900 

 
 

 
ม.1 

 
กองช่าง 

  

 

         

2. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน ม.1 
(จุดกองกลางสายบนต่อจาก
โครงการเดิม) 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 75.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 225.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 

 
 

127,500 

 
 

ม.1 

 
 

กองช่าง 

            

3. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน ม.2 
(ซอยบนวัดอมลอง) 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 66.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 264.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 

 
 

151,000 

 
 

ม.2 

 
 

กองช่าง 

            

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณสายทางไป
ห้วยไม้ยาง (ต่อจากโครงการ
เดิม) บ้านอมลอง ม.2 
 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 64 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
146,000 

 
ม.2 

 
กองช่าง 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  7 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ในหมู่บ้าน ม.3  
(จุดทางไปทุ่งป่าแขม) 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
200,000 

 
ม.3 

 
กองช่าง 

            

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณจุดหย่อม
บ้านวัด (ต่อจากถนน คสล.
เดิม) บ้านปางเตมิ ม.4 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพื นที่ 
 

 
342,500 

 
ม.4 

 
กองช่าง 

            

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยเข้าหอ
เจ้าบ้าน บ้านแมตุ่งติง ม.5 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 29.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 116.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื นที่ 
 

 
66,000 

 
ม.5 

 
กองช่าง 

            

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยตรงข้าม
โรงน ้าดื่ม บ้านแม่ตุงติง ม.5 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  69.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 207.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื นที่ 
 

 
 

342,500 

 
 

ม.5 

 
 

กองช่าง 

            
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  8 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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
เสรมิเหล็ก ถนนสายห้วยยางไฟ 
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื นที่ 

 
 

162,000 

 
 

ม.6 

 
 

กองช่าง 

            

10. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บริเวณหย่อมบ้านขุนสาบใต้ 
ซอย 1 บ้านขุนสาบ ม.6 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื นที่ 
 

 
 

84,000 

 
 

ม.6 

 
 

กองช่าง 

            

11. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กในหมู่บ้าน บรเิวณ
หย่อมบ้านขุนสาบใต้ ซอย 4 
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื นที่ 

 
 

101,000 

 
 

ม.6 

 
 

กองช่าง 

            

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
กองกลางสาบบนและทางไป
โรงสีข้าว SML จ้านวน 2 ช่วง 
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
 

145,000 

 
 

ม.7 

 
 

กองช่าง 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  9 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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
เสรมิเหล็ก สายทางบ้าน
ตะวันออก (ต่อจากถนน คสล.
เดิม) บ้านงิ วเฒ่า ม.8 

ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
 

 342,500 

 
 

ม.8 

 
 

กองช่าง 

            

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านแม่
คนิน บ้านงิ วเฒ่า ม.8  
 

ความกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

168,000 ม.8 กองช่าง             

15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนน
สายหย่อมบ้านตะวันออก บ้าน
งิ วเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 1,680.00 เมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถามตามสภาพพื นที่ 
 

51,000 ม.8 กองช่าง             

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยกิ่วคอ
ล้อ บ้านงิ วเฒ่า ม.8 

กว้างขนาด 3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
67,000 

 
ม.8 

 
กองช่าง 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  10 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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

17. โครงการสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านห
ล่าย บ้านงิ วเฒ่า ม.8 

กว้างขนาด 3.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 195.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
109,000 

 

 
ม.8 

 
กองช่าง 

            

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ 
(บริเวณสวนนายศตัราวุธ) บ้าน
นากู่ ม.9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 480.00ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นที ่
 

 
276,000 

 
ม.9 

 
กองช่าง 

            

19. โครงการปรับปรุงรางระบายน า้
ขางทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
แบบมีฝาปดิคอนกรีต บ้านทุ่ง
ยาว ม.10 

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร  
ยาวรวม 80.00 เมตร แบบมีฝาปดิ
คอนกรีต 

 
195,800 

 
ม.10 

 
กองช่าง 

            

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้าน
ทุ่งยาว ม.10 

กว้างขนาด 2.70 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื นท่ี 
 

 
60,500 

 
ม.10 

 
กองช่าง 

            

รวม   3,231,200               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  11 
 

แบบ ผด.๐๒ 

1.3 แนวทำงกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนด้ำนระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ฌาปณกิจสถาน บ้านแมตุ่งติง 
ม.5 

 

ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 342.00 ตาราง
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
 

128,500 ม.5 กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ตุงติง 

ก่อสร้างรั วคอนกรตีเสริมเหล็ก  
สูง 1.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
 

132,000 รร.แมส่าบ
ฯ 

กองช่าง             

3. โครงการปรับปรุงหลังคาห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแมส่าบ 

ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อบต.แม่สาบ 
โดยรื อหลังคาเดิมทั งหมดแล้วมุงหลังคา
กระเบื องลอนคูส่ีแดง พื นที่ไม่น้อยกว่า 
390.00 ตารางเมตร 
 

103,600 อบต. 
แม่สาบ 

กองช่าง             

รวม   364,100               
 

 

 

  

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

12 
 

แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
2.1. แนวทำงกำรพัฒนำจัดอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่มอำชีพต่ำงๆ  

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าเทียนหอมแฟนซ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงกา 
โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

        √     

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าน  าเต้าหู ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดด าเนินโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็  
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

       √     

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าผลิตภณัฑ์ยาดม
สมุนไพรและยาหม่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหรและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

       √     

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การนวดผ่อนคลายและ
การนวดคลายเส้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการด าเนินโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

       √     



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

13 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การสานเส้นพลาสติก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร ค่า อาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

       √     

6. โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพจักสานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

       √     

7. โครงการอบรมเยาวชน
แม่สาบร่วมใจ ท าขนม
ไทยพื นบ้านสร้างอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และอื่นๆที่จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา
ฯ 

          √  

รวม   130,000               

 

 

 

 

   

                        



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

14 
 

แบบ ผด.๐๒ 

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แลระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน 
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน            

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.1  

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.1 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

2. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.2 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร 
 

10,000 ม.2 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

3. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.3 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.3 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

4. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.4 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.4 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

15 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.5 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร 
 

10,000 ม.5 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

6. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.6  

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.6 ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

   √         

7. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.7  

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.7 ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

   √         

8. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.8  

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.8 ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

   √         

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.9  

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.9 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

10. โครงการขุดบ่อขยะประจ า
หมู่บ้าน ม.10 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 570 ลูกบาศกเ์มตร 
 

10,000 ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

11. โครงการสุขภาวะชุมชนดา้น
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 

50,000 ม.3,5,7,8 ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวม   150,000               

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

17 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 3.2 แนวทำงกำรป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการ รักน  า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ รัก
น  า รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไว
นิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คา่กล้าพันธ์แผก 
ค่ากล้าพันธ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

30,000 ม.1-10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

          √  

2. โครงการจดัท าแนวกันไฟ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินจดัท าแนวกันไฟ
หมู่บ้าน 
 

50,000 ม.1-10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวม   80,000               

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

 3.3 แนวทำงกำรสร้ำงจิตส ำนึกชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

20,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

   √         

2. โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
เบี ยเลี ยงการออกปฏิบตัิงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 

6,500 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวม   26,500               

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

 3.4 แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการจดังานสตรอเบอรร์ี่
และของดีอ าเภอสะเมิง 
ประจ าปี 2560 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มนิทรรศการ 
ค่าจ้างเหมาท ารถขบวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 
 

200,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

  

    √        

2. โครงการจดังานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ครั งที่ 41  
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 4,000 อ.เมือง ส านักงาน
ปลัดฯ 

    √        

3. โครงการจดังานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ครั งที่ 41 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง 8,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

    √        

4. โครงการจดักิจกรรมในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่  

อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ่ 4,000 ลาน
ด้านหลัง 

ศาลากลาง 
จ.เชียงใหม่ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวม   216,000               
 



 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ  
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

4. ยุทศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถิ่น 
4.1  แนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการบวชหมู ่
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรม
ต าบลแมส่าบ เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการบวชหมู่
ภาคฤดูร้อน  
  

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

รวม   40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ  
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

     4.2  แนวทำงกำรจัดองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงกากรอบรม 
การสืบสานประเพณี 
ปี๋ใหม่เมือง ด าหัว
สระเกล้า แบบเบ้า
ล้านนา 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ค่าจ้าง
เหมาจดัสถานท่ี รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่จ าเป็น 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

รวม   60,000               

 

 

 

 

 

 



 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ  
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

               4.3 แนวทำงกำรเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับจำรีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมพุทธบูชา
ประเพณียี่เป็ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในการประกวดต่างๆ เช่น
การประกวดกระทง ดอกไม้ไฟรวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

30,000 ม.1-10 กองการ 
ศึกษาฯ 

 √           

2. โครงการไหว้สา 
ป๋ารมี สืบฮีต  
ต๋ามฮอย สรงน  า 
พระธาตุเจ้า 
ม่อนเปี๊ยะ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่น  าสรงและ
เครื่องสักการะ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่า
ไทยทาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

50,000 วัดพระธาตุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

     √       

3. โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์
อ าเภอสะเมิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีก าการปกครองอ าเภอ
สะเมิง 

8,000 อ.สะเมิง ส านักงาน 
ปลัดฯ 

      √      

4. โครงการปลูกป่าขอ
ฝนวันพืชมงคล 
(ผายอง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกส่ภาวัฒนธรรม
ต าบลแมส่าบ ในการด าเนินโครงการปลูกป่าขอ
ฝนวันพืชมงคล (ผายอง) 
 

20,000 บ้านผายอง  
ม.9 

กองการ 
ศึกษาฯ 

       √     

รวม   108,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5. ยุทศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
5.1  แนวทำงกำรจัดสวัสดิกำรแก่ผู้ด้อยโอกำส 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้มี
รายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
 

4,905,600 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2. โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิการให้มี
รายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
 

2,165,600 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ให้มี
รายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
 

78,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4. โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยดึหลัก 
1:1:1 

50,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

           √ 

รวม   7,199,200               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.2  แนวทำงกำรส่งเสริมกำรศกึษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการฝึกอบรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (English Camp) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย คา่อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

    √        

2. โครงการค่ายกีต้าร์พื้นฐาน 
(พ่ีพาน้องเก่ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ โดยจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

          √  

3. โครงการฝึกกอบรมเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สาบ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าจดัเตรียมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

25,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

          √  

4. โครงการตลาดนัดวิชาการ
ทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนทิรรศการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และแลกเปลีย่น
เรียนรู้ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละแห่ง โดยจ่ายเป็นค่าจดัเตรียมสถานท่ี 
ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมเต็นท์นิทรรศการ 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

       √     
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมส่าบ 
 

20,000 สวนสัตว์
เชียงใหม ่

กองการ 
ศึกษาฯ 

       √     

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสงักัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบทั้ง 7 แห่ง 
 

544,770 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

        √    

7. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสรมินม ให้แก่เด็ก
นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนและ ศพด. ในเขต
พื้นที่ อบต.แม่สาบ  จ านวน 13 แห่ง 
 

615,600 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

            

8. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
โรงเรียนและ ศพด. ในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ  
จ านวน 6 แห่ง 
 

901,600 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

            

รวม   2,146,970               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.3 แนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำ สำธำรณสุขและสขุภำวะชุมชน 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาประชาชนสะเมิง
สัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย คา่อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มเกลือแร่ ค่ายาและเวชภณัฑ์
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 รร.บ้านดง ส านักงาน
ปลัดฯ 

 √           

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนลิเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรบัพ่นหมอก
ควัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

50,000 ม.1-10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

3. โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน โดยจ่ายสมทบ
ร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รบัอุดหนุน
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
 

125,000 ม.1-10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

           √ 

รวม   195,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.4  แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลขำ่วสำร 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจัดท า
แผนส่งเสริมการเกษตร การจดัอบรม
ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 

10,000 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลแมส่าบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

√            

รวม   10,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทศำสตร์กำรจัดระเบียบชมุชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
6.1 แนวทำงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำอบำยมุขและสิ่งเสพติด 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. 
 
 
 

โครงการกีฬาประชาชน
ต าบลแมส่าบต้านภัยยาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสนามกีฬา ค่าถ้วยรางวลัเหรยีญ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

150,000 รร.วัดปาง
เติม 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

     √       

2. โครงการส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟู ผู้ติยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
บ าบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
 

24,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

3. โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
ที่มาปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

            

4. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลแม่
สาบ โดยจ่ายเป็น คา่ป้ายไวนิลรณรงค์ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าซุ้มนิทรรศการ เงินรางวัล
การประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน
ปลัดฯ 

        

√ 

   

รวม   214,000               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

6.2  แนวทำงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 

 

   

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
จัดท าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

1,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ค่าจดัท าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

1,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

      √      

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวน
แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต าบลแม่สาบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยจ่ายเป็นคา่
วิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้ 
จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

50,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

         √   

รวม   52,000               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7. ยุทศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
7.1 แนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่บุคลำกรและกลุ่มองคก์รต่ำงๆ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาและดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแม่สาบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

122,000 จ.ประจวบฯ ส านักงาน 
ปลัดฯ  

 

        √    

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
กลุ่มสตรี ต าบลแมส่าบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงกร 
โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ 
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

10,100 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √    

รวม   132,100               

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แนวทำงกำรสำงเสริมกำรมสี่วนร่วมด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบควบคมุ         

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามป ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ป้ายโครงการ 
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

10,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

        √    

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
อาหารและน  าดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น  

20,000 ม.1-10 ส านักงาน 
ปลัดฯ 

   √    √    √ 

รวม   30,000               

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.3  แนวทำงกำรส่งเสริมองค์กรต่ำงๆเพ่ือจัดกิจกรรมทำงสังคมและกจิกรรมมวลชน    

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการจดังานวันสตรอเบอรร์ี่
และของดีอ าเภอสะเมิง 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง 50,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

    √        

2. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานท่ี ค่าของขวัญของรางวัลและกิจกรรม
นันทนาการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองการ 
ศึกษาฯ 

   √         

3. 

โครงการจดังานรัฐพิธี และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง 10,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ √            

รวม   110,000               
 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

 7.4 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรองค์กรและกำรให้บรกิำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. โครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารและการจัดซื อหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสะเมิง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

40,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

√            

2. โครงการรณรงค์การช าระภาษี
บ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือน
และที่ดินและภาษีป้ายประจ าปี 
พ.ศ.2560 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

10,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง    √         

3. โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน       
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่จ้างเหมาบริการ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

50,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง           √  

รวม   100,000               

 


