
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.เชื่อมต่อ ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร 250,000  บ้านทียาเพอ

ระหว่างหมู่บ้านทียาเพอ-หมู่บ้านห้วย หนา 0.15 เมตร ยาว 87.00 เมตร หมู่ที ่8

ไชยยงค์ หมู่ที ่8 (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)

2 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านปูแ่กว้ ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร 250,000  บา้นปู่แก้ว

หมู่ที ่10 หนา 0.15 เมตร ยาว 122.00 เมตร หมู่ที ่10

(ตามแบบแปลนขอบอบต.สบเมย)

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านห้วย ปริมาณงาน ถนนคสล.กวา้ง 4.00 เมตร 200,000  บา้นหว้ยกองมูล

กองมูล หมู่ที ่4 หนา 0.15 เมตร  ยาว 78.00 เมตร หมู่ที ่4

(ตามแบบแปลนขอบอบต.สบเมย)

4 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านห้วย ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร 200,000  บา้นหว้ยน้ าใส

น้ าใส หมู่ที ่9 หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร หมู่ที ่9

(ตามแบบแปลนของ อบต.สบเมย

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้าที ่5



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นทาง ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร 200,000  บ้านแม่คะตวน

พระธาตุบ้านแม่คะตวน หมู่ที ่2 หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร หมู่ที ่2

6 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าล าหว้ยแม่ทะลุ ปริมาณงาน กอ่สร้างพนังกั้นน้ าล าห้วยแม่ทะลุ 200,000  บ้านแม่ทะลุ

หมู่ที่ 5 หมู่ที ่5 สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที ่5

ยาว 38.00 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ ปริมาณงาน กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ 250,000  บ้านซ่ือมื่อ

บ้านซ่ือมื่อ หมู่ที ่6 บ้านซ่ือมื่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 1 หลัง หมู่ที ่6

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคสล.จ านวน 2 จดุ 200,000  บา้นเลโคะ

ภายในหมู่บ้านเลโคะ หมู่ที ่1 จดุที ่1 กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่1

ยาว 62.00 เมตร
จดุที ่2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 43.00 เมตร

จดุที ่2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 52.00 เมตร (ตามแบบแปลน)

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 250,000  บ้านขุนแม่คะตวน

ภายในหมู่บ้านขนุแม่คะตวน หมู่ที ่3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95.00 เมตร หมู่ที่ 1

(ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่6



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. 250,000  บ้านทีฮือลือ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านทีฮือลือ หมู่ที ่11 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่11

ยาว 117.00 เมตร (ตามแบบแปลน)

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 250,000  บ.กลอโคะ กองช่าง

เพือ่การเกษตรบ้านกลอโคะ หมู่ที ่12 ระยะทางยาว 1,712,000 เมตร หมู่ที ่12

 (ตามแบบแปลน)

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนก ปริมาณงาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 200,000  บ้านแม่ลามา กองช่าง

ประสงค์บ้านแม่ลามา หมู่ที ่7 บ้านแม่ลามา จ านวน 1 หลัง กว้าง 6.00 ม. หมู่ที ่7

ยาว 14.00 เมตร (ตามแบบแปลน)

13 โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านแม่ทะลุ ปรับปรุงศพด.บ้านแม่ทะลุ จ านวน 1 แห่ง 100,000  บ้านแม่ทะลุ กองช่าง

โดยมีปริมาณงานดังนี้ หมู่ที ่5

ปรับปรุงห้องน้ าขนาด 8.00 ตร.ม.

14 โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านเลโคะ ปรับปรุงศพด.บ้านเลโคะ จ านวน 1 แห่ง 100,000  บ้านเลโคะ

โดยมีปริมาณงานดังนี้

ปรับปรุงร้ัวยาว 18.00 เมตร ปูกระเบือ้งพืน้

21.60 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้ า ปรับปรุงภูมิทัสน์อา่งเกบ็น้ าบ้านแม่คะตวน 140,000  อา่งเกบ็น้ า

บ้านแม่คะตวน หมู่ที ่2 หมู่ที ่2 จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ บ้านแม่คะตวน

อบต.สบเมย) หมี่ 2

รวม 15 โครงการ 3,040,000   

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่7



แผนงาน  การเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินงาน ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการยวุเกษตรน้อย อดุหนุนงบประมาณให้แกโ่รงเรียนบ้านแม่คะ 10,000    โรงเรียน ร.ร.

ตวน โครงการยวุเกษตรน้อย  แม่คะตวน แม่คะตวน

2 โครงการน้ าหมักชีวภาพ อบรมให้ความรู้ประชาชนต าบลสบเมย ให้มี 10,000    ต าบลสบเมย อบต.สบเมย

 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าน้ าหมักชีวภาพ

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สารก าจดั อบรมให้ความรู้ประชาชนต าบลสเบมย ให้มี 10,000    ต าบลสบเมย อบต.สบเมย

ศัตรูพชื (สารชีวภัณฑ์) ความรู้เกี่ยวกบัศัตรูพชื (สารชีวภัณฑ์)

รวม 3  โครงการ 30,000    

3.1  แผนงาน  การศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพกิาร สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาให้กบั 16,500    ศูนย์ กองคลัง

ด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมของ อปท. เด็กพกิารในพืน้ทีต่ าบลสบเมย จ านวน 2 คน การศึกษา ศูนยก์ารศึกษา

อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะรียง เด็กพกิาร

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 465,150  ศพด.แม่คะตวน กองคลัง

บริหารสถานศึกษา 1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนสังกดั ศพด. ศพด.แม่ทะลุ ศพด.

จ านวน 4 ศูนย ์จ านวน 65 คนๆละ 20 บาท ศพด.ห้วยน้ าใส ส านักปลัด

2.  ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม สาธารณสุข และสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่8



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวน 245 วัน รวม 318,500 บาท ศพด.เลโคะ

2. ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัว จ านวน 65 คน
อตัราคนละ  1,700 บาท/ปี  รวม 110,500 บาท

3. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับ ศพด.

1) เพือ่เป็นค่าหนังสือเรียน จ านวน 32 คน 

อาย ุ3-5 ปี คนละ 200/ปี รวม 6,400 บาท

2) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน อาย ุ3-5 ปี

คนละ 200/ปี จ านวน 32 คน รวม 6,400 บาท

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อาย ุ3-5 ปี

จ านวน 28 คนๆละ 300 บาท รวม 9,600 บาท

4. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 32 คน อาย ุ3-5 ปี

คนละ 430/ปี รวม 13,760บาท

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติประจ าป ี2563 ค่าใช้จา่ยในการจดังานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 100,000   4 จดุ ส านักปลัด

ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง บ.แม่คะตวน

ฯลฯ บ.ซ่ือมื่อ

บ.เลโคะ

บ.ห้วยไชยยงค์

4 โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) อดุหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กบันักเรียน 1,516,767   ต.สบเมย กองคลัง

ภายในต าบลสบเมย ในสังกดัสพฐ.จ านวน 14 โรงเรียน 

และศพด.จ านวน 4 ศูนย์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่9



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจดัหาอาหารกลางวันนักเรียน อดุหนุนอาหารกลางวันให้กบันักเรียนในสังกดั 2,724,000   ต.สบเมย กองคลัง

ภายในต าบลสบเมย สพฐ.จ านวน 14 โรงเรียน และศพด.จ านวน

4 ศูนย์

รวม 5 โครงการ 4,822,417   

3.2  แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง จัดกิจกรรมวนัผู้สุงอายุ โดยมีการแสดง, การแข่งขัน, 5,000      อ.สบเมย สภา 

รดน้ าด าหวัผู้สุงอายุ ประจ าปงีบประมาณ การละเล่น ตลอดจนบริการด้านสุขภาพ/ให้ความรู้ วัฒนธรรม
2563 (อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ.สบเมย)

2 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน จดักจิกรรมแห่เทียนพรรษาโดยมีการประกวด 5,000      อ.สบเมย สภา 
เขา้พรรษาอ าเภอสบเมย ประจ าปี แห่เทียนพรรษา เดินขบวน แล้วน าเทียนพรรษา วัฒนธรรม
งบประมาณ 2562 (อดุหนุนสภา ถวายวัด  
วัฒนธรรมอ าเภอสบเมย)

3 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จดังานวันลอยกระทงโดยมีการประกวดแขง่ 5,000      อ.สบเมย ส านักปลัด
เดือนยี่เป็ง ประจ าปี 2563 ขนัขบวนกระทง นางนพมาศ ตลอดจนการ

แสดงบนเวที
4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จดักจิกรรมบรรพชาสามเณรให้กบันักเรียน 60,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

/และผู้ทีส่นใจ ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยมีการให้ความรู้
 ฝึกสมาธิ เพือ่น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง อบต.สบเมย จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับ 15,000    อ.สบเมย ส านักปลัด

สภาวัฒนธรรมอ าเภอสบเมย โดยมีค่าใช้จา่ย
ดังนี้ ค่ากระทง ค่าวัสดุตกแต่งกระทง ค่าใช้
จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

6 โครงการรดน้ าด าหัวผุ้สูงอาย ุ จดักจิกรรมวันผู้สุงอาย ุโดยมีการแสดง, 100,000   อบต.สบเมย ส านักปลัด
กิจกรรมใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าวทิยากร ค่าของรางวลัในการแข่งขัน ค่าวสัดุ

7 โครงการงานของดีอ าเภอสบเมย และ อบต.สบเมย จัดกิจกรรมรดน้ าด าหวัใหแ้ก่ผู้ 70,000    อบต.สบเมย อบต.สบเมย

ประเพณีรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจ า สูงอายุต าบลสบเมย มีกิจกรรมที่ส าคัญคือ

ปีงบประมาณ 2563 การรดน้ าขอพร กิจกรรมบนเวท ีกิจกรรมการ

ประกวดร้องเพลง

8 โครงการรัฐพธิีของอ าเภอสบเมย  อุดหนุนงบประมาณใหก้ับอ าเภอสบเมย เพื่อใช้ 6,000      อบต.สบเมย อบต.สบเมย

ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพธิขีองอ าเภอสบเมย

งานราชพธิทีี่ส าคัญต่างๆ เช่น วนัฉัตรมงคล

วนัปยิะ ฯลฯ

รวม 8  โครงการ 266,000   

3.3  แผนงาน สาธารณสุข

1 โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน อบรมให้ความรู้ ประกวดหมู่บ้านสะอาด 14,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

ติดตามประเมินผลการบริหารจดัการขยะ
2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค จดักจิกรรม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองไข้ 50,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก เลือดออก ออกติดตาม พน่หมอกควันในพีน้ทีเ่ส่ียง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่11



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ค่าใช้จา่ยในการส ารวจหมา-แมว ในพืน้ทีต่ าบล 28,000     ต.สบเมย ส านักปลัด

สบเมย คร้ังละ 6บาท/ปี ค่าวัคซีน ป้ายห้อยคอ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

4 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการควบคุมและป้องกนั 13,000     ต.สบเมย ส านักปลัด

สุนัขบ้า โรคพษิสุนัขบ้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา

สัมพนัธ์ การใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

รวม จ านวน 4 โครงการ 105,000   

3.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยด าเนินการช่วยเหลือประชา 25,000    อ.สบเมย อบต.แม่สวด

ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ชน ตลอดจนค่าใช้จา่ยอี่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

(อบต.แม่สวด)
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาอาชีพ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมส่งเสริม 10,000    อ.สบเมย อ.สบเมย

กลุ่มสตรีต าบลสบเมย พฒันาอาชีพกลุ่มสตรีให้กบักลุ่มสตรีต.สบเมย
จ านวน 60 คน 

3 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงเพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้ พฒันาคุณภาพชีวิต 10,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

อายตุ าบลสบเมย ผู้สูงอายใุนพืน้ทีต่ าบลสบเมย

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อบรมให้ความรู้ จดักจิกรรมส่งเสริมความรู้ 30,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

ยาเสพติด ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ในการป้องกนัยาเสพติด

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
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ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ เพือ่อบรมให้ความรู้ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 10,000    อ.สบเมย อ.สบเมย

ต้ังครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และกลุ่มเส่ียงในพืน้ที่
ต าบลสบเมย จ านวน 60 คน

6 โครงการแขง่ขนักฬีาต าบลสบเมย จดักจิกรรมแขง่ขนักฬีาให้กบัเยาวชน ในพืน้ที่ 200,000   ต.สบเมย ส านักปลัด
ต้านยาเสพติดประจ าปี 2562 ต าบลสบเมย เป็นค่าใช้จา่ยอาทิเช่น ค่าอปุกรณ์

กฬีา ค่าตอบแทนการตัดสินกฬีา ฯลฯ

7 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคนสูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินรายเดือนให้แกค่นชรา 5,589,600   อบต.สบเมย ส านักปลัด

จ านวน 703 คน มีรายละเอยีดดังนี้

ผู้สูงอาย ุ60-69 ปี จ านวน 401 คนๆละ 600 บาท

ผู้สูงอาย ุ70-79 ปี จ านวน 180 คนๆละ 700 บาท

ผู้สูงอาย ุ80-89 ปี จ านวน 94  คนๆละ 800 บาท

ผู้สูงอาย ุ90 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คนๆละ 1,000 บาท

8 โครงการสนบัสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินรายเดือนให้แกผู้่พกิารในพืน้ที่ 2,044,800   อบต.สบเมย ส านักปลัด

สังคมให้แกค่นพกิารหรือทุพลภาพ ต าบลสบเมยรายเดือนละ 800 บาท ได้แก ่

จ านวนทัง้หมด 323 คน ได้แก่
1. ผู้พกิารทีข่ึ้นทะเบียน จ านวน 203 คน
2. ผู้พกิารทีค่าดว่าจะขึ้นทะเบียน จ านวน 120 คน 

9 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อ จา่ยเบีย้ยงัชีพให้ผู้ติดเชื้อจ านวน 3 คน 30,000    อบต.สบเมย ส านักปลัด
HIV คนละ 500 บาทจ านวน 12 เดือน

ผู้พกิารทีค่าดว่าจะขึ้นทะเบียนปี 2562
จ านวน 2 คนๆละ 500 บาท 12 เดือน
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ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เงินส ารองจา่ย รายจา่ยในกรณีฉกุเฉนิบรรเทาปัญหาความ 600,366   อบต.สบเมย กองช่าง

เดือดร้อนในด้านสาธารณภัยต่างๆ
11 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการสมทบกองทุนประกนั 120,030   อบต.สบเมย กองคลัง

สังคม ในอตัราร้อยละ 5

12 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานกองทุน สนับสนุนงบประมาณให้กบักองทุนหลัก 95,526    อบต.สบเมย ส านักปลัด

หลักประกนัสุขภาพต าบลสบเมย ประกนัสุขภาพต าบลสบเมย 

13 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ 160,000   อบต.สบเมย กองคลัง

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ราชการส่วนท้องถิ่นต้ังจา่ยจากร้อยละ 1 

14 เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า ค่าบ าเหน็จรายเดือนๆละ 3,151 บาท จ านวน 12 37,820 อบต.สบเมย กองคลัง

เดือน ให้กบั นายสนิทพนัธ์ สุวรรณเขตนิคม
15 กองทุนเงินทดแทน เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบเงินกองทุนทดแทนให้ 4,800      อบต.สบเมย กองคลัง

แกพ่นักงานจา้งอบต.สบเมย ตามสัดส่วนที่
ก าหนดไว้ ถอืปฏิบัติตามระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง

รวม 15  โครงการ 8,967,942   

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัท าแนวกนัไฟป้องกนั จดัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีต่ าบลสบเมย รณรงค์ 60,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

ไฟป่าต าบลสบเมย ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร

รวม 1 โครงการ 60,000    

4.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2563

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเมืองน่าอยู่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2562
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2 โครงการส่งสริมให้ความรู้ในการรักษา อบรมความรู้  จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ในพืน้ที่ 10,000    ต.สบเมย ส านักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เส่ือมโทรม พืน้ทีป่่าชุมชน

รวม 1 โครงการ 10,000    

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้ าบ้านแม่คะตวน 140,000      บ้านแม่คะตวน กองช่าง

บ้านแม่คะตวน หมู่ที ่2 หมู่ที ่2 (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)

รวม 1 โครงการ 140,000      

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ค่าใช้จา่ยในโครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วม 150,000   อบต.สบเมย อบต.สบเมย

สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพบิัติฉกุเฉนิ

2. ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือประชาชนด้าน

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

3.ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือประชาชนด้านการ

ป้องกนัและระงับโรคติดต่อ

การป้องกนัและระงับโรคติดต่อ

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

4.2  แผนงาน  การเกษตร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงาน  เคหะและชุมชน

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว
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ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ ฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 100,000   อบต.สบเมย อบต.สบเมย

ในการปฏิบัติงานแก ่คณะผู้บริหาร 

ส.อบต.สบเมย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

3 โครงการพฒันาเว็ปไซด์อบต.สบเมย ค่าใช้จา่ยในการดูแลเว็ปไซด์ของอบต.สบเมย 10,000        อบต.สบเมย ส านักปลัด

และพฒันาเครือขา่ย และพฒันาเครือขา่ย

4 โครงการ อบต.สบเมยพบประชาชน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอบต. 20,000    อบต.สบเมย อบต.สบเมย

สบเมยพบประชาชน

5 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัเงินเดือนค่าตอบแทน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจัดซ้ือจัดหาดังนี้ 13,232,896   อบต.สบเมย อบต.สบเมย

และค่าใช้จา่ยทีจ่ าเป็นในการบริหาร 1. เงินเดือนผู้บริหาร   

กจิการของ 2. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้ง

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 

3.รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น จา้งเหมาบริการ 

ค่าถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือ เขา้เล่ม ลงทะเบียน

ต่างๆ 

4. ค่าใช้จา่ยในการรับรองพธิีการ  

5. ค่าตอบแทน ส านักปลัด คลัง ช่าง 

เช่น ค่าโบนัส ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าเงินช่วยเหลือการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าที ่16



ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์

ค่าตอบแทนอปพร. ค่าเช่าบ้าน 

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 

ค่าใช้จา่ยในการจดันิทรรศการ ประกวด

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนยถ์า่ยทอด

ค่าจา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจยั ประเมินผล

หรือพฒันาระบบต่างๆ  

ค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงวัสดุ 173,200   อบต.สบเมย กองคลัง

วัสดุ-ครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในกจิการของ ของอบต.สบเมยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน

อบต.สบเมย

7 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ วัสดุ ทีจ่ าเป็น ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆที่ 872,545   อบต.สบเมย กองคลัง

ในการบริหารกจิการของอบต.สบเมย ใช้ในกจิการของอบต.สบเมย เช่น

1. ค่าวัสดุส านักงาน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข กรรไกร

เกา้อี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร หมึก 

2. วัสดุงานบ้านงานครัว แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  แบตเตอร่ี ยางนอก

ยางใน หม้อน้ ารถยนต์
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ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6. วัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น อปุกรณ์บันทึกขอ้มูล 

7. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ โทรศัพท์ ไปรษณีย)์

8. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น วัคซีน

ป้องกนัโรค ทรายอะเบท ฯลฯ

9. วัสดุกอ่สร้าง 10. วัสดุการเกษตร 

7. ค่าใช้จา่ยในการประกวด การแขง่ขนั 

8. ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยทีางการเกษตร 

9. ค่าจา้งหน่วยงานวิจยั ประเมินผล ความพงึพอใจ

ของประชาชนในการรับบริการของอบต.สบเมย

รวม 7 โครงการ 14,558,641     

บาท                                                         32,000,000.00
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รวมทัง้หมด  60 โครงการ
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