
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  5 
 

แบบ ผด.๐๒ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 131.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นทีหู่ช้าง
ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 402.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถม
ตามสภาพพื้นที ่

211,000 ม.1 กองช่าง 

  

 

      √ √ √ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณถนนสายทางไป
ป่าช้า บ้านอมลอง ม.2 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 182.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 546.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

293,000 
 
 
 
 
 
 

ม.2 กองช่าง         
√ 

 
√ 

 
√ 

  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล
บริเวณถนนสายทางไปทุ่งปู่โอต๊ 
บ้านงาแมง ม.3 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 

ม.3 กองช่าง     
√ 

 
√ 
 

 
√ 

      



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล
แม่สาบ ถนนสายห้วยเหี๊ยะ 
บ้านปางเติม ม.4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 92.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

144,000 ม.4 กองช่าง      
√ 

 
√ 

 
√ 

     

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล
แม่สาบ บรเิวณ สายทางหย่อม
บ้านวัด บ้านปางเติม ม.4 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

255,000 ม.4 กองช่าง           
√ 

 
√ 

 
√ 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายแม่ตุง
ติง-ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง ม.5 
 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 82.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 328.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

190,000 ม.5 กองช่าง        
√ 

 
√ 

 
√ 

   

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายบ้านขุน
สาบ-บ้านนากู่ (ชม.ถ.173-
004) บ้านขุนสาบ ม.6 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 43.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

 
 

100,000 ม.6 กองช่าง           
√ 

 
√ 

 
√ 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล
แม่สาบ บรเิวณซอยบ้านนาย
แดง บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  40.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่และ
วางท่อ คสล.ขนาด Dia.0.30 เมตร  
(ช้ัน3) จ านวน 6 ท่อน  

88,000 ม.6 กองช่าง           
√ 

 
√ 

 
√ 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอยบ้านนาย
แอ๊ด บ้านขุนสาบ ม.6  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 17.20 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

42,000 ม.6 กองช่าง           
√ 

 
√ 

 
√ 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอย 5 บ้าน
หาดสม้ป่อย ม.7 

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

213,000 ม.7 กองช่าง          
√ 

 
√ 

 
√ 

 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณถนสายทางขึ้น
ป้าช้าบ้านง้ิวเฒ่าใต้ บ้านง้ิวเฒ่า 
ม.8 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 102.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

53,000 ม.7 กองช่าง         
√ 

 
√ 

 
√ 

  

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยบ้านแมด่้าย 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

54,000 ม.8 กองช่าง         
√ 

 
√ 

 
√ 

  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 
 
 

กว่า 104.50 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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
แม่สาบ บรเิวณซอยบ้านหลา่ย 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นทีหู่ช้าง
ไม่น้อยกว่า 5.46 ตารางเมตร  
รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.46 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถม
ตามสภาพพื้นที ่
 

137,000 ม.8 กองช่าง        
√ 

 
√ 

 
√ 

   

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายหลังวัดงิ้ว
เฒ่าเหนือ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

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

157,000 ม.8 กองช่าง        
√ 

 
√ 

 
√ 

   

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทางบ้านนากู่-
หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ 
หมู่ที่ 9  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

369,000 ม.9 กองช่าง    
√ 

 
√ 

 
√ 

       

รวม   2,506,000               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

10 
 

แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
การจับผ้าและผูกผา้ประดับ โดยจา่ยเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่ตอบบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ าเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

2. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการจัด
ดอกไม้                                    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพการจัดดอกไม้ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น  

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

3. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนม
ไทย (สาคไูส้หมู) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย (สาคูไสห้มู) โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดอุุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท า
บายศรสีู่ขวัญ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการท าบายศรสีู่ขวัญ โดยจา่ยเป็นค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

11 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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
อาชีพการท าไม้
กวาดดอกหญ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้า โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดอุุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่นท่ีจ าเปน็ 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

6. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพจัก
สานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผูสู้งอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น                                           
 

10,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

7. โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพ 
จักสานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผูสู้งอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 

    √       

8. โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา
เกษตรกรผู้ปลูก
หญ้าหวานสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไทย โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและคา่ใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

4,800 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

       √     

รวม   124,800               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

12 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 

 

   

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

12 
 

แบบ ผด.๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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 าเนนิโครงการจดั
งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอ าเภอสะเมิง 
ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าซุ้มนิทรรศการและแสดงผลติภัณฑ์ชุมชน 
ค่าจ้างเหมาท าขบวนรถ รวมถึงค่าใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

150,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

    √     
 
 
 
 
 
 , 

   

2. โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ป้าย
ราคารับซื้อขยะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การท าปุ๋ยหมัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรับซื้อขยะ 
ค่ารับเหมารถรบัส่ง บริการต่างๆ รวมถึงค่าช่าย
อื่นที่จ าเป็น 

50,000 อบต. 
แม่สาบ                                                                                                                                                                                                                   

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

           √ 

3.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากรพะราช
ด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดงูาน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ

100,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

 
 
 
 
 
 

           



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

13 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

4. โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอสะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสนบัสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสะเมิง โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครภุัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจดัการศนูย์ 
 

40,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

           √ 

5.            โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน
ไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่า ต าบบลแม่
สาบ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าป่วย
การในการปฏิบตัิงานและค่าใช้จ่ายอิ่นท่ีจ าเป็น 

5,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

      √      

6. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดย
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ฝึกอบรม 
 

30,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

      √      

รวม   375,000               
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

14 
 

แบบ ผด.๐๒ 

  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

14 
 

แบบ ผด.๐๒ 

  
4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 

     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คา่จัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

20,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

2. โครงกาบวชภาคฤดรู้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเพื่อจัดเตรียมสถานท่ี  
ค่าจ้างเหมาจดัขบวนแห่ลูกแก้วและแห่นาค 
ค่าจ้างเหมาแสดงซอพื้นเมือง ค่าภตัตาหารเพล
เลี้ยงพระสงฆ์ที่ร่วมพิธี ภัตตาหารเพลเลีย้งภิกษุ
และสามเณรที่บวช และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

3. โครการสืบสานงาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสืบ
สานงานประเพณีปี๋ใหมเ่มือง โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา่จ้างเหมาจดั
สถานท่ี เงินรางวัลจัดกจิกรรม ค่าจ้างเหมาจดัท า
ซุ้มนิทรรศการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

 

 

                                         



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

15 
 

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. โครงการปลูกป่าขอ
ฝนวันพืชมงคล  
(ผายอง)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปลูก
ป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง) โดยจ่ายเป็นค่า
ภัตตาหารเช้า และเพลถวายพระสงฆ์ ค่า
ท าอาหารเลี้ยงส าหรับผูม้าร่วมงาน ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานท่ีพร้อมจดัก็บขยะ  หลังเสร็จงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น   

20,000 บ้านหาด
ส้มป่อย 

กองศึกษาฯ               √     

5. โครงการไหว้สาป๋าร
มี สืบฮตี ตามฮอย
สรงน้ าพระธาตุเจ้า
เจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการไหว้
สาป๋ารมี สืบฮีต ตามฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้า
ม่อนเปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุเพื่อท า 
ข้าวมธุปยาท ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารเพลเลีย้ง
พระสงฆ์ ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี คา่จ้างเหมา
ขบวนแห่น้ าสรงและเครื่องสักการะ ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสยีงและการแสดง ค่าเครื่องไทยทาน 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  

50,000 วัดพระธาตุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ      √       

รวม   170,000               
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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. โครงงการข่วงกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมป้ายไวนิล 
ค่าของขวัญของรางวัล กิจกรรมการประกวด
แข่งขัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดอุุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

40,000 อบต.แม่สาบ     √         

2. โครงการฝึกอบรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English Camp) 

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English Camp) โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นๆ 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

  √          

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วน
ต าบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
ป้าย ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

           √ 
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 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. 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        

     √       

5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารศึกษาให้แกส่ถานศึกษาในสังกัด 

934,460 รร. และศพด.
ในพื้นที่  

ต.แม่สาบ 

กอง 
การศึกษา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อจายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้
เด็กนักเรยีนที่เรียนในโรงเรยีนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ 
จ านวน 12 แห่ง อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 

580,320 รร.และศพด. 
ในพื้นที่  

ต.แม่สาบ 

กอง 
การศึกษา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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7. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

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

768,000 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

รวม   2,412,780               
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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. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

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                                                                                                                                                                                                                                                              

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

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

                                                     √ √ √ √ √ 

3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ (To Be Number 
One)  

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

50,000 
 
 
 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

                                √    
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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. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

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

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. โครงการควบคมุหนอนพยาธิใน
ชุมชน 

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

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉินและ
แจ้งเหตุสาธารณภัย (การแพทย์
ฉุกเฉิน) 

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

84,000 

ม.1 – ม.10 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวม   286,000               
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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. ๒๕๖๓ 

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) ไมน่้อยว่า
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. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

23 
 

แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไว
นิลรณรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็น 

10,000 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด         √    

รวม   10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

24 
 

แบบ ผด.๐๒ 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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. โครงการป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการป้องกันสาธารณภัยสถานศึกษา 
โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย
โครงการ ค่าตอบแนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุกรณ์ใน
การฝึกอบรม และค่าจ้างเหมาบรกิารที่ 
เกี่ยวข้อง 

10,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

     
 

  √     

4. โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. โดย
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมารถรับส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

90,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

25 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 

5. โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉิน
และแจ้งเหตุสาธารณภัย  
(การแพทย์ฉุกเฉิน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตุ
สาธารณภัย โดยจา่ยเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานประจ ารถรับส่งผู้ป่วย ค่าจ้าง
เหมาเวรปฏิบตัิหน้าที่ประจ าศูนยฯ์ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

84,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวม   194,000               



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.2562 พ.ศ.2563 

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 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนุนการบริหารงานสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอสะเมิง 
 

40,000 ที่ว่าการ
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

           √ 

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน โดยจา่ยเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงกากร ค่าจ้าเหมาบริการต่างๆ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน 
 

10,000 ต าบลแมส่าบ ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

           √ 

3. โครงการจดังานสตรอว์เบอรี่
และของดีอ าเภอสะเมิง  
ครั้งท่ี 19 
ประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนิน
โครงการจดัานสตรอว์เบอร์รี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 19 ประจ าปี 2563 

50,000 อ าเภอสะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

    √        

รวม   100,000               



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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

26 
 

แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 และค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น  

100,000 อบต.แม่
สาบ 

กองคลัง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. โครงการรณรงค์การช าระภาษี
ตรงเวลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์การช าระภาษีตรงเวลา โดยจ่าย
เป็น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนลิ
ประชาสมัพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

20,000 อบต.แม่
สาบ 

กองคลัง    √ √ 
 

√       

รวม   120,000               

 

 

 



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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

27 
 

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               
 

 

 

   

 

 


