
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 สร้างและซ่อมแซมถนน คสล.

1.1 ก่อสร้างถนน คสล. 4*105 ม. ซอยบา้นใหม่ตน้ผ้ึง ม.4 244,000.00       กองช่าง
1.2 ก่อสร้างถนน คสล. 4*130 ม. สายแม่ตุงติง - แม่แพะ  ม.5 299,000.00       กองช่าง
1.3 ก่อสร้างถนน คสล. 4*130 ม. สายง้ิวเฒ่า - นากู่   ม.9 299,000.00       กองช่าง
1.4 ก่อสร้างถนน คสล. 4*105 ม. สายหวัทุ่ง ม.4 244,000.00       กองช่าง
1.5 ก่อสร้างถนน คสล. 4*65 ม.  สายทุ่งโป่ง ม.4 151,500.00       กองช่าง
1.6 ก่อสร้างถนน คสล. 3*70 ม.  ซอยขนุสาบใต ้ ม.6 120,000.00       กองช่าง
1.7 ก่อสร้างถนน คสล. 3*100 ม. ซอยวดัขนุสาบ ม.6 172,000.00       กองช่าง
1.8 ก่อสร้างถนน คสล. 4*125 ม. สายผายอง  ม.9 298,000.00       กองช่าง
1.9 ก่อสร้างถนน คสล. 4*65 ม. สายบา้นวนัออก ม.4 149,000.00       กองช่าง
1.1 ก่อสร้างถนน คสล. 4*50 ม. สายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง ม.5 117,000.00       กองช่าง

1.11 ก่อสร้างถนน คสล. 3*70 ม.  ซอยขา้งวดัแม่ขาน ม.1 120,000.00       กองช่าง
1.12 ก่อสร้างถนน คสล. 3*65 ม.  ซอยทุ่งป่าคา  ม.8 110,000.00       กองช่าง
1.13 ก่อสร้างถนน คสล. 2.70*90ม. ซอย 6 ทุ่งยาว ม.10 140,000.00       กองช่าง
1.14 ก่อสร้างถนน คสล. 3*60 ม. ซอยกลางบา้น ม.7 103,000.00       กองช่าง
1.15 ก่อสร้างถนน คสล. 4*130 ม. หว้ยไมย้าง  ม.2 299,000.00       กองช่าง
1.16 ก่อสร้างถนน คสล. 3*145 ม. สายทุ่งผกัเฮือด   ม.3 245,500.00       กองช่าง
1.17 ก่อสร้างถนน คสล. 2.70*40 ม. ซอย 5 ทุ่งยาว ม.10 60,500.00         กองช่าง
1.18 ก่อสร้างถนน คสล. 3*40 ม. ซอยก่ิวคอลอ้  ม.4 67,000.00         กองช่าง
1.20 ก่อสร้างถนน คสล. 3*75 ม. กองกลางสายบน ม.1 127,000.00       กองช่าง
1.21 ก่อสร้างถนน คสล. 3*85 ม. กองกลางสายบนและทางไปโรงสี ม.7 144,000.00       กองช่าง
1.22 ก่อสร้างถนน คสล. 3*65 ม.  ซอยบา้นหล่าย  ม.8 109,000.00       กองช่าง
1.23 ก่อสร้างถนน คอนกรีตช่วงลอ้  2 ช่อง 1*200 ม. สายขนุสาบ-นากู่ 245,000.00       กองช่าง
1.24 ก่อสร้างถนน คอนกรีตช่วงลอ้  2 ช่อง 1*240 ม. สายอมลอง-ง้ิวเฒ่า 299,000.00       กองช่าง
1.25 ก่อสร้างถนน คอนกรีตช่วงลอ้ 2 ช่อง 1*80 ม. หว้ยตาด 98,000.00         กองช่าง
1.26 ขยายถนน คสล. 1*400 ม. พร้อมมขดุยา้ยหิน สายแม่ตุงติง-ทุ่งยาว 298,000.00       กองช่าง
1.27 ซ้ือวสัดุ(ปูน 140 ถุง)ซ่อมแซมถนน คสล.ในหมูบ่า้น  ม.9 22,540.00 กองช่าง
1.28 ซ้ือวสัดุซ่อมแซมถนนบา้นอมลอง   ม.2 3,200.00 กองช่าง
1.29 ซ้ือวสัดุซ่อมแซมถนนบา้นง้ิวเฒ่า  ม.8 68,000.00 กองช่าง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีต าบลแม่สาบ
พ.ศ. 2559 - 2561

โครงการ/กจิกรรม



2 สร้างรางระบายน ้าและวางท่อ
2.1 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. แบบมีฝาปิด คสล  ยาว 28.50 ม./  ม.3 73,100.00 กองช่าง
2.2 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  ยาว 170 ม. ถนนง้ิวเฒ่า-นากู่ ม.8 199,000.00 กองช่าง

2.3
วางท่อ คสล.ระบายน ้า 0.60 ม. จ านวน 5 จุด รวม 53 ท่อน และ 
วางท่อ 1 ม. จ านวน  1 จุด รวม  1 ท่อน ม.2

97,000.00 กองช่าง

2.4
วางท่อ คสล.ระบายน ้า 0.60 ม. จ านวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวและ
ถมดิน + บ่อพกั คสล. 0.60 เมตรพร้อมฝาปิด  1 บ่อ ม.10

10,000.00 กองช่าง

2.5 วางท่อ คสล. ระบายน ้า 1 ม.จ านวน 1 จุด รวม 6 ท่อน ม.4 25,000.00 กองช่าง
3 ปรับปรุงโดยการลงลูกรังถนนสายทุ่งปงหญา้ไซ  3*400*0.10 เมตร  ม.8 36,000.00 กองช่าง

รวม 5,092,340.00    
แนวทางที่2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน ้าลน้และพนงักั้นน ้าเพ่ือการเกษตร

1.1 ซ่อมแซมฝายโตง้อมลอง  ม.8 3,200.00 กองช่าง
1.2 ซ่อมแซมฝายทุ่งป่าแขม  ม.3 5,900.00 กองช่าง

2 ก่อสร้าง ซ่อมแซมรางรินส่งน ้าและล าเหมือง
2.1 ดาดล าเหมืองส่งน ้าฝายแม่ขาน ม.2 4,800.00           กองช่าง
2.2 ซ่อมแซมกน้อ่างเก็บน ้าหว้ยชา้งเหลก็ ม.1 5,600.00           กองช่าง
2.3 สร้างทางระบายน ้า คสล ทา้ยอ่างหว้ยชา้งเหลก็ ม.1 200,000.00       กองช่าง

3 ปรับเกรดถนนเขา้พ้ืนท่ีเกษตร
3.1 ม.1- ม.10 100,000.00       กองช่าง

4 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร
4.1 ท่อ PVC  ปลายบาน 3 น้ิว 30 ท่อน ปลายบาน 2 น้ิว 900 ท่อน  หมู ่7 99,000.00         กองช่าง

5 ขดุลอกแหล่งน ้า
5.1 ขดุลอกบวกหญา้ไซ  (20x20x1.50ม.) ม.8 16,000.00         กองช่าง
5.2 ขดุลอกสระเก็บน ้าหนา้ รร.บา้นนากู่ ปริมาณดินชุด 700.75 ลบ.ม. 22,000.00         กองช่าง
5.3 ขดุขยายสระเก็บน ้าพร้อมปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาภูเขาขนุอมลอง 74,000.00         กองช่าง
5.4 ขดุลอกสระเก็บน ้าล  าหว้ยขนุสาบ (50x50x2 ม.) ม.6 103,000.00       กองช่าง
5.5 ขดุลอกเปิดทางน ้าหว้ยหมาจัน่ (5x110x1.5 ม.) ม.2 26,000.00         กองช่าง
5.6 ขดุลอกสระเก็บน ้าหว้ยไคร้ (10x20ม.) ม.9 7,200.00           กองช่าง
5.7 ขดุลอกสระเก็บน ้าหว้ยป่าชา้ (20x50 ม.ลึก 1ม.) ม.4 30,000.00         กองช่าง
5.8 ขดุลอกสระเก็บน ้าหว้ยบวกชา้ง  (25.80x40ม.ลึก 1.50 ม.) ม.4 30,000.00         กองช่าง
5.9 ขดุลอกเปิดทางน ้าหว้ยอมลอง 32,000.00         กองช่าง

5.10
ขดุลอกสระเก็บน ้าหว้ยป่าชา้ (35x60 ม.ลึก 1.5 ม.จากเดิม)พร้อมเรียง
กล่องเคเบ้ียนกนัตล่ิงพงั ฐานกวา้ง 4 เมตร ยาว 42เมตร สูง 4 เมตร  ม.4

764,000.00       กองช่าง

รวม 1,522,700.00    

โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่3  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 ก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปา

1.1 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ฝ.99) ม.10 1,970,000.00    กองช่าง
1.2 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (หอสูง) ม.3 1,994,000.00    กองช่าง

1.3
ปรับปรุงซ่อมแซมประปา ม.2
(วางท่อ 2 น้ิว 500 ท่อน,ท่อ 1.5 น้ิว 500 ท่อน)

290,000.00       ก่อสร้าง

1.4
ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.3
(วางท่อ 2 น้ิว 70 ท่อนพร้อมป๊ัมหอยโข่ง 2HP 220V. 1 เคร่ือง )

37,000.00         กองช่าง

1.5 ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.5 (วางท่อ 2 น้ิว 60 ท่อน) 22,000.00         กองช่าง

1.6
ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.6 
(วางท่อ 3 น้ิว 60 ท่อน,2 น้ิว 150 ท่อน,1.5 น้ิว 150 ท่อน)

89,000.00         กองช่าง

1.7
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.7
(วางท่อ 3น้ิว 250 ท่อน,ท่อ 2 น้ิว 500 ท่อน)

348,500.00       กองช่าง

1.8 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.8 (ท่อ 2น้ิว 400 ท่อน ) 137,000.00       กองช่าง

1.9
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.9 
(วางท่อ 2น้ิว 100 ท่อน,ท่อ 1 น้ิว 100 ท่อน )

53,000.00         กองช่าง

1.10
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ม.10
(วางท่อ 2น้ิว 60 ท่อนพร้อมป๊ัมหอยโข่ง 2HP 220V. 1 เคร่ือง )

47,000.00         กองช่าง

2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคาร สถานท่ีสาธารณะประโยชน์
2.1 ซ่อมแซมโรงอาหาร ศพด.บา้นนากู่  ม.9 12,680.00         กองช่าง
2.2 ปรับปรุงหอ้งน ้า ศพด.บา้นแม่ตุงติง ม.5 3,950.00           กองช่าง

2.3 ซ่อมแซมเพดานหอ้งประชุม อบต. 6,000.00           กองช่าง

2.4 ก่อสร้างหอ้งน ้า ศพด.บา้นนากู่  ม.9 29,130.00         กองช่าง

2.5 ซ่อมแซมหลงัคา ศพด.แม่ตุงติง  ม.5 10,700.00         กองช่าง

2.6 ต่อเติมหลงัคา ศพด.นากู่ 43,000.00         กองช่าง

2.7 ต่อเติมหลงัคา ศพด.แม่ติงติง  อาคาร 1 43,000.00         กองช่าง

2.8 ต่อเติมหลงัคา ศพด.แม่ติงติง  อาคาร 2 43,000.00         กองช่าง

2.9 ปรับปรุงหลงัคาท่ีท าการ อบต.แม่สาบ 123,600.00       กองช่าง

2.30 ก่อสร้างลานคอนกรีตป่าชา้ พ้ืนท่ี 342 ตร.ม. ม.5 128,000.00       กองช่าง

3 ก่อสร้างถงัเก็บน ้า 

3.1 ก่อสร้างถงัเก็บน ้า คสล. 6*6*2 ม. บา้นแม่ขาน ม.1 194,000.00       กองช่าง
4 ประสานขอขยายเสาสัญญาณโทรศพัทมื์อถือ -                    ส านกังานปลดัฯ

รวม 5,624,560.00    

โครงการ/กจิกรรม



2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความยั่งยืน
แนวทางที่ 1  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 ฝึกอบรมอาชีพ

1.1 ฝึกอบรมอาชีพนวดสปา ดว้ยสมุนไพร 22,200.00         กองสวสัดิการสังคม
1.2 ฝึกอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย  (ม.3,ม.8) 16,400.00         กองสวสัดิการสังคม
1.3 ฝึกอบรมการท าขนมทองพบัทองมว้น (ม.7,ม.10) 12,200.00         กองสวสัดิการสังคม
1.4 ฝึกอบรมการผลิตน ้ายาลา้งจาน น ้ายาซกัผา้ แชมพ ูสบู่เหลว (ม.4,ม.6,ม.9) 22,200.00         กองสวสัดิการสังคม
1.5 ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ก็กฮวยและหญา้หวาน (ม.2) 6,400.00           กองสวสัดิการสังคม
1.6 ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑก์ระเทียมสดและแหง้ (ม.1,ม.5) 16,400.00         กองสวสัดิการสังคม

รวม 95,800.00         

แนวทางที่ 2  สร้างคาวมเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกจิ,กองทุน,กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสหกรณ์

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการสนบัสนุนการจดักิจกรรมกลุ่มอาชีพในต าบลแม่สาบ ปี 2559 10,000.00         กองสวสัดิการสังคม

รวม 10,000.00         

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม



3.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
แนวทางที่2 การป้องกนั,อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการท าแนวกนัไฟ 50,000.00         ส านกังานปลดัฯ
2 โครงการป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนัไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 42,740.00         ส านกังานปลดัฯ
3 โครงการก่อสร้างฝายเช็คแดมป์และฝายชะลอความชุ่มช้ืน 

ฝายกระสอบล าหว้ยอมลอง 95,600.00         กองช่าง
ฝายกระสอบล าหว้ยขนุสาบ 58,700.00         กองช่าง

รวม 247,040.00       

แนวทางที่3  การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน 500.00              ส านกังานปลดัฯ

รวม

แนวทางที่4  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 การร่วมจดังานฤดูหนาวและงานกาชาด จงัหวดัเชียงใหม่ 4,000.00           ส านกังานปลดัฯ
2 โครงการจดังานวนัสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง 200,000.00       ส านกังานปลดัฯ
3 โครงการอุดหนุนงานไมด้อกไมป้ระดบัคร้ังท่ี 40

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง 8,000.00           ส านกังานปลดัฯ
อุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ 2,000.00           ส านกังานปลดัฯ

รวม 214,000.00       

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม



4.ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทางที่1  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมทางศาสนา

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการบวชหมูภ่าคฤดูร้อน 50,000.00         สภาวฒันธรรมฯ

รวม 50,000.00         

แนวทางที่3  การเช่ือมโยงวถิีชีวติชุมชน  กบัจารีตประเพณแีละศิลปวฒันธรรมท้องถิน่

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการจดังานประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง) 24,000.00         กองการศึกษาฯ
2 โครงการอบรมการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ด าหวัสระเกลา้แบบเบา้ลา้นนา 50,000.00         กองการศึกษาฯ
3 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีสงกรานตอ์  าเภอสะเมิง 8,000.00           กองการศึกษาฯ
4 โครงการประเพณีปลูกป่าของฝนวนัพืชมงคลผายอง 20,000.00         กองการศึกษาฯ
5 โครงการไหวส้า ปารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน ้าพระธาตุเจา้ ม่อนเป๊ียะ 50,000.00         กองการศึกษาฯ

รวม 152,000.00       

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม



5.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
แนวทางที่1 จัดสวสัดกิารแก่ผู้ด้อยโอกาส

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 78,000.00         ส านกังานปลดัฯ

รวม 78,000.00         

แนวทางที่2 การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน 1,080,000.00    กองการศึกษาฯ
2 โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 600,000.00       กองการศึกษาฯ
3 โครงการทศันศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 9,000.00           กองการศึกษาฯ
4 โครงการสร้างสนาม BBL - Playground 950.00              กองการศึกษาฯ
5 โครงการฝีกอบรมการพฒันาทกัษะความสามารถของเด็กปฐมวยั 10,000.00         กองการศึกษาฯ
6 โครงการตลาดนดัวิชาการศึกษา อบต.แม่สาบ 10,000.00         กองการศึกษาฯ
7 โครงการค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษา 325,600.00       กองการศึกษาฯ

รวม 2,035,550.00    

แนวทางที่3 การส่งเสริมด้านกฬีา  สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติต าบลแม่สาบ 65,000.00         ส านกังานปลดัฯ
2 โครงการรณรงคก์  าจดัลูกน ้ายงุลายเพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 38,116.00         ส านกังานปลดัฯ
3 โครงการก่อสร้างสถานท่ีออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟตุซอล ม.8) 2,456,000.00    กองช่าง

รวม 2,559,116.00    

แนวทางที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 ประสานการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน -                    ท่ีดิน

รวม -                    

แนวทางที่5  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมูบ่า้น 70,000.00         กองการศึกษาฯ
2 โครงการอุดหนุนศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ต.แม่สาบ 20,000.00         ส านกังานปลดัฯ
3 โครงการจดัท าเวป๊ไซดป์ระชาสัมพนัธ์ อบต. 3,400.00           ส านกังานปลดัฯ

รวม 93,400.00         

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม



6.ยทุธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางที่1  ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการจา้งเด็กนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 14,400.00         ส านกังานปลดัฯ
2 โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดปี 59 15,000.00         ส านกังานปลดัฯ

รวม 29,400.00         

แนวทางที่2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 1,000.00           ส านกังานปลดัฯ
2 โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จดัซ้ือชุดเคร่ืองห่มกนัหนาวเด็ก 100 ชุด ผา้ห่ม 50 ผีน (ศพด) 22,500.00         ส านกังานปลดัฯ
ช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยั(กระเบ้ือง 360+ครอบหลงัคา66) ม.4,ม.5,ม.10 14,028.00         ส านกังานปลดัฯ
ช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยั (กระเบ้ือง79+ครอบหลงัคา39)ม.1,ม.4,ม.5 4,010.00           ส านกังานปลดัฯ
ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุอุทกภยั (กระสอบ 18*30 จ านวน 5000ใบ) 18,000.00         ส านกังานปลดัฯ
ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุอุทกภยั (ปรับพ้ืนท่ีเอาทรายออก) ม.2 ,ม.3 24,000.00         ส านกังานปลดัฯ

3 โครงการติดตั้งกระจกมองทางโคง้จราจร จ านวน 5 จุด 8,250.00           ส านกังานปลดัฯ
4 โครงการติดตั้งกลอ้ง CCTV  จ านวน 9 จุด 986,000.00       ส านกังานปลดัฯ
5 โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต.แม่สาบ 58,800.00         ส านดังานปลดัฯ

รวม 1,136,588.00    

แนวทางที่3  กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
1 โครงการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลแม่สาบ 50,000.00         กองสวสัดิการสังคม

รวม 50,000.00         

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม



7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่1    การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์กรต่างๆ

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการจดังานวนัสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง (อุดหนุน) 50,000.00           ส านกังานปลดัฯ

2 โครงการจดังานประเพณีและรัฐพิธีอ าเภอ 10,000.00           ส านกังานปลดัฯ

รวม 60,000.00           

แนวทางที่2  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมด้านการเมือง  การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 11,000.00           ส านกังานปลดัฯ

2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการส ารวจขอ้มลูเพ่ือจดัท าแผนพฒันาฯ 2,000.00             ส านกังานปลดัฯ

3 โครงการจดัท าวารสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 50,000.00           ส านกังานปลดัฯ

รวม 63,000.00           

แนวทางที่3  ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดกจิกรรมทางสังคมและกจิกรรมมวลชน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ ประจ าปี 2559 40,000.00           กองการศึกษาฯ

2 โครงการว่ิงมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 50,000.00           สปสช

รวม 90,000.00           

แนวทางที่4   จัดหาทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 จดัซ้ือรถยนตส์ านกังาน 1,055,000.00      ส านกังานปลดัฯ

รวม 1,055,000.00      

แนวทางที่5  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ล าดบัที่ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารและการจดัซ้ือจดัจา้ง อ.สะเมิง 40,000.00           ส านกังานปลดัฯ

2 โครงการรณรงคก์ารช าระภาษีตรงเวลา 8,100.00             กองคลงั

3 เงินคา่ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 394,005.80         กองคลงั

รวม 442,105.80         

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม


