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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายกองกลาง 
บ้านแม่ขาน ม.1 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 131.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

211,000 ม.1 208,850 กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอย    
ทางไปป่าช้า บ้านอมลอง ม.2 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

 
293,000 

 

 
ม.2 

 
286,100 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่
สาบบรเิวณทางไปทุ่งปู่โอต๊  
บ้านงาแมง ม.3 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

 
200,000 

 
ม.3 

 
200,000 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ ถนนสายห้วยเหี๊ยะ  
บ้านปางเติม ม.4 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 92.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
 
 

 
144,000 

 
ม.4 

 
144,000 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ี ต าบลแม่
สาบบรเิวณสายทางหย่อมบา้นวัด 
บ้านปางเติม ม.4  
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

 
255,000 

 
ม.4 

 
189,500 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ี ต าบลแม่
สาบ ถนนสายแม่ตุงติง ม.5 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 82.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

 
190,000 

 
ม.5 

 
189,500 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอย 5 บ้านหาด
ส้มป่อย ม.7  
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.10 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

 
213,000 

 
ม.7 

 
209,700 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณสายทางขึ้นป่าช้า
บ้านง้ิวเฒ่าใต้ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

 
53,000 

 
ม.8 

 
52,800 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ี ต าบลแม่
สาบบรเิวณซอยบา้นแม่ด้าย  
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104.50 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

 
54,000 

 
ม.8 

 
53,500 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่
สาบบรเิวณซอยซอยบ้านหล่าย  
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 5.46 ตารางเมตร 
รวมมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
260.46 ตารางเมตร พร้อมลงดนิตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพืน้ท่ี 
 

 
137,000 

 
ม.8 

 
136,800 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ ถนนสายหลังวัดงิ้วเฒ่า
เหนือ 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 

 
157,000 

 
ม.8 

 
156,800 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทางบ้านนากู่ – 
หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ ม.9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี  

 
369,000 

 
ม.9 

 
368,000 

กองช่าง 

รวม   2,276,000  2,195,550  
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2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการฝึกอบรมการจับผ้าและผกู
ผ้าประดับ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมดารจบัผ้า
และผูกผ้าประดับ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ 19,965 กองสวัดิการสังคม 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัด
ดอกไม ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝีกอบรมการจัดดกอก
ไม้ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ 19,990 กองสวัดิการสังคม 

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนม
ไทย (สาคไูส้หมู) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝีกอบรมการท าขนม
ไทย (สาคไูส้หมู) โดยจา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
   

20,000 อบต.แม่สาบ 19,985 กองสวัดิการสังคม 

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า 
บายศรสีู่ขวัญ                                                                                                                                                           

เพื่อจ่ายเป็นค่ าเนินโครงการอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ปละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ 19,970 กองสวัดิการสังคม 

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าไม้
กวาดดอกหญ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
ไม้กวาดดอกหญ้าโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่ป้าย
โครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ 19,945 กองสวัดิการสังคม 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

6. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ
จักสานส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
จักสานส าหรับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดืม่และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

10,000 อบต.แม่สาบ 9,300 กองสวัดิการสังคม 

7. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวาน สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไทย โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 
 

4,800 อบต.แม่สาบ 4,800 กองสวัดิการสังคม 

รวม   114,800  113,955  
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการจดังานสตรอเบอรี่และของ
ดีอ าเภอสะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดังานสตรอเบอรี่
และของดีอ าเภอสะเมิง โดยจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาจดัท าซุ้ม
นิทรรศการและแสดง ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ค่าจ้างเหมาท ารถ
ขบวน ค่าจ้างเหมาจัดรูปขบวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ 
  

150,000 อ.สะเมิง 148,500 ส านักงานปลัดฯ 
 

2. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุ
หมอกควันไฟป่า ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า ต าบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

5,000 อบต. 
แม่สาบ 

5,000 ส านักงานปลัดฯ  
 

รวม   155,000  190,100  
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาตกแต่ง
สถานท่ีพร้อมป้าไวนิล ค่าของขวัญของรางวัล กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน ค่าอาหารกลางวนั ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 วัดพระธาต ุ
ม่อนเปี๊ยะ 

19,700 กองศึกษาฯ 

2. โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮตี ตาม
ฮอย สรงน้ าพระธาตเุจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการไห้วสา ป๋ารมี สืบฮตี 
ตามฮอย สรงน้ าพระธาตเุจ้าม่อนเปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดเุพื่อท า
ข้าวมธุปายาส  ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารเพล คา่จัดตกแต่งสถานท่ี 
ค่าจ้างเหมาจดัขบวนแห่น้ าสรงและเครื่องสักการะ เครื่องเสยีง 
การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

50,000 วัดพระธาต ุ
ม่อนเปี๊ยะ 

49,995 กองศึกษาฯ 

รวม   70,000  69,695  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการจดังาน 
ข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจดังานข่วงกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่สาบโดยจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี
พร้อมป้ายไวนลิ ค่าของขวัญรางวลั ค่าอาหารกลางวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

40,000 อบต.แม่สาบ 40,000 กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 
 

934,460 รร.และ ศพด.
สังกัด  

อบต.แม่สาบ 

580,920 กองการศึกษา 

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

580,320 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

361,313 กองการศึกษา 

4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีน
ตามภารกิจถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ีต าบลแมส่าบ จ านวน 5 
แห่ง โดยคิดเฉลี่ยที ่
รายละ 20 บาท/วัน 

704,000 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

627,760 กองการศึกษา 

รวม   2,258,780  1,609,993  

 



สรุปแผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

  13 
 

5.2 แผนงานสาธารณสุข                                                            
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่า วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

36,000 ม.1 – ม.10 17,909 ส านักงานปลัดฯ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยจา่ยเป็นคา่ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

50,000 ม.1 – ม.10 50,000 ส านักงานปลัดฯ 

3. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน ในโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ หมูบ่้านละ 
7,500 บาท 

75,000 ม.1 – ม.10 75,000 ส านักงานปลัดฯ 

4. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด (To Be Number One)  

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 
ต าบลแมส่าบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด (To Be Number One) 
 

50,000 ม.1 – ม.10 50,000 ส านักงานปลัดฯ 

5. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ 

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 
ต าบลแมส่าบ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์

75,000 ม.1 – ม.10 75,000 ส านักงานปลัดฯ 

รวม   286,000  267,909  
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5.3 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

5,670,000 ม.1.-ม.10 5,347,700 กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพิการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯพ.ศ.
2553 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  

2,256,000 ม.1.-ม.10 2,068,200 กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2548 
 

90,000 ม.1.-ม.10 78,000 กองสวัสดิการสังคม 

4. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลแมส่าบ 

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

50,000 อบต.แม่สาบ 50,000 กองสวัสดิการสังคม 

5. โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลกัประกันสุขภาพต าบลแม่
สาบ (สปสช) ไม่น้อยว่าร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รับ
อุดหนุนจากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

80,000 อบต.แม่สาบ 80,000 กองสวัสดิการสังคม 

รวม   8,146,000  7,623,900  
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยจ่ายเป็น คา่จา้งเหมาจัดท าปา้ยโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

5,000 จุดบริการบ้าน 
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

5,000 ส านักงาน 
ปลัดฯ 

2. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมารถรับส่ง  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

60,000 อ าเภอสะเมิง 60,000 ส านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม   110,000  110,000  
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. โครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 19 ประจ าปี 
2563 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 19ประจ าปี 2563 
 

50,000 ที่ว่าการ 
อ าเภอสะเมิง 

50,000 ส านักงานปลัดฯ 

รวม   50,000  50,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


