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แบบ ผด.๐๒ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เสรมิเหล็ก ถนนสายห้วยไมย้าง 
บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 520.00 ตรม.  
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่
 

389,600 ม.2 กองช่าง 

  

 

  √       

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายทางเข้าดง 
บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540.00 ตรม.
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่
 

300,000 ม.3 กองช่าง         √    

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้าน 
บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทาง ปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่
 

490,600 
 
 
 
 
 
 

ม.4 กองช่าง      √       
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยข้างบ้าน
นายมนัส กลิ่นใจ บ้านแม่ตุงติง 
หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 54.00 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทาง ปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่

30,200 ม.5 กองช่าง          √   

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยข้างบ้าน
นายสม วรรณะ บ้านแมตุ่งติง 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทาง ปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่
 

33,400 ม.5 กองช่าง          √   

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ข้างทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านขุนสาบ 
หมู่ที่ 6 
 

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร  
ยาวรวม 62.00 เมตร แบบไมม่ีฝาปิด
คอนกรีต            

353,000 
 

ม.6 กองช่าง             

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายทุ่งหลวง 
บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีหูช้างไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่
 

95,900 ม.7 กองช่าง     √        
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนข้ึนอ่างเก็บ
น้ำประปา บ้านหาดสม้ป่อย 
หมู่ที่ 7  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม (2 ช่วง) 125.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 375.00 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่

213,900 ม.7 กองช่าง      √       

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนทางเข้าอ่าง
เก็บน้ำห้วยป่ากล้วย บ้านหาด
ส้มป่อย  
หมู่ที่ 7  

ขนาดว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.0 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพื้นท่ีดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตรม.พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพืน้ท่ี  

85,400 ม.7 กองช่าง      √       

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้านนาย
เจริญ บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210.10 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่

118,500 ม.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      กองช่าง        √     

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้าน 
นายอุดม บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีหู้ช้างไมน่้อยกว่า 
13.875 ตรม.มีพื้นท่ีดำเนินการ 
208.875 ตรม. พร้อมลงดินตามไหล่
ทางปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

117,700 ม.8 กองช่าง        √     
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้าน 
อุ้ยก๋อง บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีหูช้างไมน่้อยกว่า  
13.275 ตรม. รวมมีพื้นที่ดำเนินงานไม่
น้อยกว่า 283.275 ตรม. พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพืน้ท่ี  

159,900 ม.8 กองช่าง        √     

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้าน 
อุ้ยเต๋ม บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 105.00 เมตร วางท่อ คสล. 
(มอก.ช้ัน 3) ขนาด Dia 0.40 เมตร 
จำนวน 2 ท่อน พร้อมลงดินตามไหล่ทาง
ปรับถมตามสภาพพื้นที่  

60,500 ม.8 กองช่าง        √     

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้าน 
นายตะดาจา คอแอะ บ้านนากู ่
หมู่ที่ 9  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 240.00 ตรม. พร้อมลงดินตาม
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  

136,800 ม.8 กองช่าง    √         

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนซอยบ้านนาย
มูล ธนะมงคล บ้านนากู่  
หมู่ที่ 9 
 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีหูช้างไมน่้อยกว่า 
17.50 ตรม. รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 167.50 ตรม. พร้อมลงดินตาม
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที ่

95,300 ม.9 กองช่าง    √         
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน (บรเิวณทางไป
บ้านผายอง) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีหูช้างไมน่้อยกว่า  
14.30 ตรม. รวมมีพื้นท่ีดำเนินงานไม่
น้อยกว่า 574.30 ตรม. พร้อมลงดินตาม
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่  

369,000 ม.9 กองช่าง    √         

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายนากู่  
หมู่ที่ 9 เช่ือมบ้านง้ิวเฒ่า  
หมู่ที่8  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นทีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 260.00 ตรม. พร้อมลงดินตาม
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

166,800 ม.8,9 กองช่าง    √         

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายกลางบ้าน 
บริเวณสามแยกท้ายหมู่บา้น
จนถึงหอเจ้าบ้าน บ้านทุ่งยาว 
หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนทีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 280.00 ตรม. พร้อมลงดินตาม
ไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

173,600 ม.10 กองช่าง        √     

19. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
โรงเรียนแม่สาบดรณุศึกษา 
หมู่ที่ 5 

ก่อรั้วลวดหนามสูง 2.00 เมตร  
ยาวรวม 170.00  เมตร  
ตามแบบกำหนด 

42,200 ม.5 กองช่าง         √    
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กอเนกประสงค์  
บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลแมส่าบ 
 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นท่ีดำเนนิการ
ไม่น้อยกว่า 270.00 ตรม. 

188,600 ม.4 กองช่าง         √    

21. โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม
ชุมชน บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างโรงน้ำดื่มคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร 
สูง 2.50 – 3.00 เมตร พร้อมตดิตั้ง
ระบบส่งน้ำดิบและระบบจำหน่ายน้ำดื่ม  
 

354,600 ม.1 กองช่าง             

22. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Dia 2.20 เมตร 
สูง 2.4 เมตร 
หนา 0.125 เมตร จำนวน 3 ถัง 
  

151,000 ม.5 กองช่าง             

23. โครงการก่อสร้างตดิตั้งระบบ 
โซล่าปัม๊ บ้านทุ่งยาว     

ติดตั้งระบบโซล่าปั๊ม 
ขนาดกำลังผลิต 4.32 kw. สำหรบัปั๊ม 
ซับเมอรส์ 3 แรงมา้ 220 โวลต์ พร้อม
วางท่อน้ำดิบและอุปกรณ์ต่างๆ   
 

152,000 ม.10 กองช่าง             

รวม   4,278,500               
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แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจดังาน 
สตรอว์เบอร์รี่และ 
ของดีอำเภอสะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการจดังาน
สตรอว์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจดัทำซุ้มนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาทำ 
รถขบวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

150,000 อ.สะเมิง สำนักปลดั     √        

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 
ผู้ปลูกหญ้าหวาน สู่
ระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวาน โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

     √       

รวม   170,000               

 

 

 

 

 

 



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 
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แบบ ผด.๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนอ์ย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ      
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น กจิกรรมการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ,กจิกรรพัฒนาแหล่งน้ำ
เฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมอื่นในลักษณะที่
เป็นการอนุรักษ ์
 

10,000 อ.สะเมิง สำนักงาน 
ปลัดฯ 

 

            

2. โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า 
ตำบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอกควนัไฟป่า โดย
จ่ายเป็น ค่าเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เบี้ยงเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

5,000 อ.สะเมิง สำนักงาน 
ปลัดฯ 

     √ 
      

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ยอื่นท่ีจำเป็น 
 
 
 
 
 

50,000 อบต. 
แม่สาบ 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

 
 
 

    √ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

100,000 อบต. 
แม่สาบ 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวม   165,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 
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แบบ ผด.๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
     4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. 
โครงการบวชภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาใหย้ั่งยืน สนับสนุน
ให้ประชาชนได้เขา้ถึงพระพุทธศาสนา 
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

2. โครงการปลูกป่าขอฝน
วันพืชมงคล (ผายอง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการปลูก
ป่าขอฝนวันพืชมงคล โดยจ่ายเป็นค่าภัตตาหาร
เช้าและเพลถวายพระสงฆ์ ค่าทำอาหารเลี้ยงผู้
มาร่วมงาน ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น 

20,000 บ้านผายอง กองศึกษาฯ        √ 
    

3. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
(สงกรานต์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการสื
สานงานประพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจา่ยเป็น
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา่จ้างเหมาจดั
สถานท่ี เงินรางวัลกิจกกรม ค่าจ้างเหมาทำซุ้ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √ 
     

4. โครงการไหว้สาป๋ารมี 
สืบฮตี ต๋ามฮอย สรงน้ำ
พระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ  
ไหว้สาปา๋รมี สืบฮตี ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุ
ม่อนเปีย๊ะ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุเพื่อทำข้าว    
มธุปยาส ค่าจา้งเหมาทำอาหารเพลเลีย้งพระสงฆ์ 
ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี ขบวนแห่นำ้สรงเครื่อง
สักการะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ 

50,000 วัดพระธาตุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ      √ 
      

รวม   150,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
(ทำลูกประคบสมุนไพร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำยาดม และยา
หม่องสมุนไพร โดยจ่ายเป็น คา่ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็  

15,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ      √       

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรี ตำบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลแม่
สาบโดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 

30,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ            √ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการทำยาดมและยา
หม่องสมุนไพร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำยาดมและยา
หม่องสมุนไพร โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ       √      

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการทำสลัดม้วนไส้
ทะลัก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำสลัดม้วน 
ไส้ทะลัก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ       √      
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แบบ ผด.๐๒ 

 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการทำ
สิ่งประดิษฐจ์ากช่อธนบัตร  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำสิง่ประดิษฐ์
ชากช่อธนบัตร โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่วิทยากร 
ค่าอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √    

6. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการประดิษฐ์
เครื่องประกอบพิธีกรรม
ล้านนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประดิษฐ์เครื่อง
ประกอบพิธีกรรมล้านนา โดยจา่ยเป็น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร คา่อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม เละค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจำเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √    

7. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะต้น
อ่อนทานตะวัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน โดยจ่ายเป็นคา่ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ      √       

รวม   145,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

 
5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ตำบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน 
ตำบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าจดัเตรียม
สถานท่ี ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ 

20,000 วัดแม่ตุงติง กอง
การศึกษา 

      √      

2. โครงการจดังานข่วงกิจกรรม
เด็กและเยาวชนตำบลแม่
สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ    
จัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบล   
แม่สาบ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี  
ป้ายไวนิล คา่ของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

40,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

   √         

3. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้นอก
ห้องเรียนของโรงเรยีนและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ 

20,000  กอง
การศึกษา 

        √    

4. โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรยีนและศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กใยสังกัด อบต.แมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานท่ี ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารละ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

     √       
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด อบต.แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด อบต.แม่สาบ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

           √ 

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.แม่สาบ 
 

789,180 รร.และศพด.
ในสังกัด 

กอง
การศึกษา 

            

7. โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรบัสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนตามภารกจิถ่ายโอน 
โครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้ รร.และ 
ศพด.ในพื้นที่ตำบลแมส่าบ จำนวน 4 แห่ง 
โดยคดิเฉลีย่รายละ 21 บาท/วัน 

894,600 รร.และศพด.
ในสังกัด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม   1,803,780               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่า วัคซนีโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น  
 

36,000 ม.1 – ม.10 สำนักงาน
ปลัดฯ 

  
 
 
 
 

     √     

       
2. 

โครงการป้องกันและระงับ
โรคระบาด โรคตดิต่อตา่งๆ 
ในพื้นที่ตำบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ป้องกันและระงับโรคระบาด โรคตดิต่อต่างๆ
ในพื้นที่ ตำบลแม่สาบ โดยจา่ยเปน็ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1 – ม.10 สำนักงาน
ปลัดฯ 

                                                          

3. โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉิน
และแจ้งเหตุสาธารณภัย 
(การแพทย์ฉุกเฉิน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตสุาธารณภัย 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาพนักงานประจำรถ
รับส่งผู้ป่วย กรณเีหตุฉุกเฉิน ค่าจา้งเหมาเวร
ปฏิบัติหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ 
 

189,600 ม.1 – ม.10 สำนักงาน
ปลัดฯ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 

133,000 ม.1 – ม.10 สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

5. 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

67,000 

อบต.แม่สาบ 
สำนักงาน

ปลัดฯ 
            

รวม   475,600               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.4  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
 
 

3,118,800 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพิการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพกิารให้
คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
 
 

2,000,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3. โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดสต์าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 
 

72,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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
ชุมชนตำบลแมส่าบ 

โดยจ่ายสมทบในส่วนของ อปท. 
ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา
ประชาชน 1 ส่วน : อปท. 1 ส่วน :  
และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

√            

5. โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพตำบลแมส่าบ (สปสช) ไมน่้อยว่า
ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินท่ีได้รบัอุดหนุน
จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

80,000 อบต.แม่สาบ สำนักงาน 
ปลัดฯ 

√            

รวม   5,320,800               
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แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลแมส่าบ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่
สาบ โดยจ่ายเป็น คา่ลงทะเบยีนเข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น 
 

60,000 อบต.แม่สาบ สำนักงาน
ปลัด 

    √ 
       

2. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) โดยจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบยีนเข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมารถรับส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

100,000 อบต.แม่สาบ สำนักงาน
ปลัด 

     √ 
      

3. โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศดาบปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นและ
เกี่ยวข้อง 

5,000     √ 
         

 



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 

  24 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเปน็ 
ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุในการ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น
และเกี่ยวข้อง 

5,000 อบต.แม่สาบ สำนักงานปลัด       √ 
     

5. โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตำบลแมส่าบ กรณีการเยียวยา 
ฟื้นฟู หลังเกิดเหตสุาธารณภัย โรค
ระบาด หรือการให้ความช่วยเหลอื
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตต่างๆ รวมถึงประชาชนท่ี
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 

100,000 อบต.แม่สาบ สำนักงานปลัด             

6. โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การให้การช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอำเภอสะเมิง 
 

โดยการอุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลสะเมิงเหนือ ตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ 

40,000 อบต.แม่สาบ สำนักงานปลัด             
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แบบ ผด.๐๒ 

6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ีตำบลแม่
สาบ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ค่าบอร์ดนิทรรศการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น 

10,000 อบต.แม่สาบ สำนักงานปลัด         √ 
   

รวม   10,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตำบลแมส่าบ 
 

17,300  สำนักงาน
ปลัดฯ 

    √ 
       

รวม   17,300               
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

2. โครงการรณรงค์การชำระภาษี
ตรงเวลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการรณรงค์การชำระภาษีตรงเวลา 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 

20,000 อบต. 
แม่สาบ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

   √ 
        

รวม   20,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน โดยจา่ยเป็น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น 

10,000 อบต. 
แม่สาบ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตเิพื่อ
การบูรณาการแผนหมู่บา้นและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัตเิพื่อการบูรณาการแผน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม 
ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริกาตา่งๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 

10,000 อบต. 
แม่สาบ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

       √ 
    

รวม   20,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจดังานสตรอว์เบอรร์ี่
และของดีอำเภอสะเมิง 

โดยการอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอสะ
เมิง ตามโครงการจดังานสตรอว์เบอร์รี่และ
ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งท่ี 21 ประจำปี  
พ.ศ.2565 
 

50,000 อ.สะเมิง สำนักงาน 
ปลัดฯ 

    √ 
       

รวม   50,000               

 


