
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ 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.หมู่ที่ 1 เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านเลโคะ 250,000 เลโคะ อบต.สบเมย

(เส้นทางไปลานจอดเฮลิคอปเตอร์) หมู่ที่ 1 ปริมาณงานถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร (ตามแบบแปลน)

2 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างคลองส่งน้ าบา้นแมค่ะตวน 243,000 แมค่ะตวน อบต.สบเมย

บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กอ่สร้างคลองส่งน้ ากว้าง 0.40

เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 192.00 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บา้นแมส่องแคว เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคสล.บา้นแมส่องแคว 250,000 แมส่องแคว อบต.สบเมย

หมู่ที่ 3 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 86.00 เมตร (ตามแบบแปลน)

4 โครงการกอ่สร้างสร้างหอกระจายขา่ว เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้านขนุ 100,000 ขุนแมค่ะตวน อบต.สบเมย

บ้านขนุแม่คะตวน หมู่ที่ 3 แม่คะตวน หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน กอ่สร้างหอ

กระจายขา่ว จ านวน 1 แห่ง

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ

หน้าที ่5



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านห้วยกอง เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคสล.บา้นหว้ยกองมลู 250,000 บ้านห้วยกอง อบต.สบเมย

มูล หมู่ที่ 4 (เส้นทางหน้าบ้านนายธงชัย) ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร มูล

หนา 0.15 เมตร ยาว 99.00 เมตร

6 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านแม่ทะลุ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านแม่ทะลุ 248,000 บ้านแม่ทะลุ อบต.สบเมย

หมู่ที่ 5 (เส้นทางปุาช้า) ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว  134.00 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ้น้ าพร้อมหลังคา เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างพร้อมหลังคาถงัเกบ็น้ า 150,000 บ้านซ่ือมื่อ อบต.สบเมย

บ้านซ่ือมื่อ หมู่ที่ 6 บ้านซ่ือมื่อ หมู่ที่ 6 บ้านซ่ือมื่อ

ปริมาณงาน กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าพร้อมหลังคา

จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)

8 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้าน 100000 บ้านซ่ือมื่อ อบต.สบเมย

ซ่ือมื่อ หมู่ที่ 6 ซ่ือมื่อหมู่ที่ 6 ปริมาณงาน กอ่สร้างหอกระจาย

ขา่วจ านวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน)

9 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างสนามกฬีาฟุตซอล 300,000 บา้นแมล่ามา อบต.สบเมย

บ้านแม่ลามา หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลามา หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน

กอ่สร้างสนามฟุตซอลจ านวน 1 แห่ง

ปริมาณขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.

10 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านทียาเพอ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านทียาเพอ 245,000 บ้านทียาเพอ อบต.สบเมย

หมู่ที่ 8 (เส้นทางหน้าวัดทิยาเพอ) หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 87.00 เมตร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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.

11 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านน้ าออกฮู เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านน้ าออกฮู 243,000 น้ าออกฮู อบต.สบเมย

หมู่ที่ 9 (หลังวัดน้ าออกฮู) กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 87.00

เมตร

12 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลบ้านห้วย เพื่อจา่ยเป็นค่าสนามฟุตซอลบ้านห้วยน้ าใส 65,000   บ้านห้วยน้ าใส อบต.สบเมย

น้ าใส หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน  กอ่สร้างสนามฟุตซอลจ านวน 1 แห่ง

13 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านห้วยทีชะ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านห้วยทีชะ 246,000 บ้านห้วยทีชะ อบต.สบเมย

(ขา้งปุาไม้ทีชะ) ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00 เมตร

14 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านทีฮือลือ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านทีฮือลือ 246,000 บ้านทีฮือลือ อบต.สบเมย

(จดุขา้งที่นานายโชะดี หยกลลิตลาภ) หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร

15 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านกลอโคะ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.บ้านกลอโคะ 250,000 บ้านกลอโคะ อบต.สบเมย

หมู่ที่ 12 (จดุขา้งบ้านนายธงชัย หยก หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 1.50 เมตร

ลลิตลาภผล) ยาว 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร 

16 โครงการกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก 10000 ต.สบเมย อบต.สบเมย

คนพิการและประชาชนทุกคน คนพิการและประชาชนทุกคน ปริมาณ กอ่สร้าง

ทางลาดในบริเวณบันไดต่างระดับกว้าง 1.50

เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อมราวเหล็ก

รวม 16 โครงการ 3,196,000   

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แผนงาน  การเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการน้ าหมักชีวภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้ในการจัดท าน้ าหมกัชีวภาพ 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ให้กบัเกษตรผู้ที่สนใจจ านวน 50 คน

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัแปลง อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัแปลงสาธิตทางการ 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

สาธิตทางการเกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน

รวม 2  โครงการ 20,000   

3.1  แผนงาน  การศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพกิาร สนับสนุนการศึกษาให้กบัเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ 22,000   อ.แมส่ะเรียง อบต.สบเมย

ด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมของอปท. ต าบลสบเมย

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหาร จัดอาหารกลางวันนกัเรียนศพด. จัดการเรียนการ 493,640 ศพด.ในพื้นที่ ศพด.แมค่ะตวน

สถานศึกษา สอนรายหวั (อตัราคนละ 1,700 บาท) ค่าหนงัสือ ต าบลสบเมย ศพด.แมท่ะลุ

เรียน ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าเคร่ีองแบบนกัเรียน ศพด.เลโคะ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติใหก้บัเด็กและเยาวชน 100,000 ต.สบเมย อบต.สบเมย

ในพื้นที่ต าบลสบเมย

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

2.  ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการจดัการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จดัอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภายในต าบล 1,498,468   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ภายในต าบลสบเมย สบเมยให้กบันักเรียน ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์

นักเรียนในสังกดั สพฐ.จ านวน 14 โรงเรียน

5 โครงการจดัหาอาหารกลางวันนักเรียน จดัหาอาหารกลางวันให้กบันักเรียน ศพด.ทั้ง 2,668,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ภายในต าบลสบเมย 4 ศูนย ์และนักเรียนในสังกดัสพฐ.จ านวน

14 โรงเรียน

รวม 5 โครงการ 4,782,108   

3.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 จดักจิกรรมวันสงกรานต์ให้กบัผู้สูงอายตุ าบล 5,000      อ.สบเมย สภาวัฒนธรรม

(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) สบเมย โดยอุดหนุนให้กบัสภาวัฒนธรรม อ.สบเมย

สภาวัฒนธรรมอ.สบเมย อ.สบเมย

2 โครงการส่งเสริมประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา จดักจิกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 5,000       อ.สบเมย สภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมอ.สบเมย โดยอุดหนุนให้กบัสภาวัฒนธรรมอ.สบเมย อ.สบเมย

3 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จดักจิกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กบั 60,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

เยาวชนในพื้นที่ต าบลสบเมย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จดักจิกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายใุห้กบัประชาชน 100,000      อบต.สบเมย อบต.สบเมย

ต าบลสบเมย

5 โครงการงานของดีอ าเภอสบเมยและ อุดหนุนงบประมาณให้กบัอ าเภอสบเมย 70,000   อ าเภอสบเมย อบต.สบเมย

ประเพณีวัฒนธรรมร่วมชนเผ่าชาว เพื่อจดักจิกรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย มีการ

สบเมย ประจ าปี 2564 ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปพืชผลทางการ

เกษตร

6 โครงการรัฐพิธีของอ าเภอสบเมย และ อุดหนุนงบประมาณให้กบัอ าเภอสบเมย 10,000   อ าเภอสบเมย อบต.สบเมย

ประเพณีรวมชนเผ่าชาวสบเมย จดักจิกรรมพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี เช่น

วันที่ 12 สิงหาคม (วันแม่) วันที่ 13 ตุลาคม(วันสวรรคต)

 วันที่ 23 ตุลาคม(ปิยะ) , วันที่ 5 ธันวาคม(วันพ่อ)

วันที่ 23 กรกฏาคม (วันคล้ายวันพระราชสมภพ)

รวม 6 โครงการ 250,000      

3.3  แผนงาน  สาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน จดักจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการจดัการ 14,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ขยะให้กบัประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ต าบล
สบเมย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาโรค จดักจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองโรคไขเ้ลือด 50,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ไขเ้ลือดออก ออกให้กบัประชาชนต าบลสบเมย ตลอดจนการ
ปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก 

3 โครงการปูองกนัและระงับโรคติดต่อ จดักจิกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ปูองกนัและ 20,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ระงับโรคติดต่อในพื้นที่ต าบลสบเมย
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จดักจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้แกป่ระชาชนใน 28,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

เร่ืองพิษสุนัขบ้า ฉดียาหมาแมวในพื้นที่ต.สบเมย

รวม 4 โครงการ 112,000 

3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 อดุหนนุงบประมาณใหอ้บต.แมส่วด เพื่อด าเนนิการ 25,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ให้ความช่วยเหลือประชาชนต าบลสบเมย
อุดหนุน อบต.แม่สวด

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา อบรมให้ความรู้ให้กบักลุ่มสตรีต าบลสบเมย 10,000     ต.สบเมย อบต.สบเมย
อาชีพกลุ่มสตรีต าบลสบเมย พฒันาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ใหก้บักลุ่มสตรี

จ านวน 50 คน

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ อบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ผู้สูงอายตุ าบลสบเมย ผู้สูงอายใุนต าบล จ านวน 50 คน

4 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายา อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนต าบลสบเมย 30,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

เสพติด ให้มีความรู้ในการปูองกนัตนเองและครอบครัว
ห่างไกลจากยาเสพติด

5 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ัง อบรมให้ความรู้แกเ่ยาวชนและกลุ่มเส่ียงให้มี 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรู้และปูองกนัตนเองจากการต้ังครรภ์

ไม่พร้อมของวัยรุ่น
6 โครงการแขง่ขนักฬีาต าบลสบเมยต้าน จดักจิกรรมแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆเช่น 200,000 ต.สบเมย อบต.สบเมย

ยาเสพติด ฟุตบล ตะกร้อ วอลเล่ยบ์อล ฯลฯ ให้กบัประชา
ชน เยาวชน และเด็กในพื้นที่ต าบลสบเมย

7 โครงการส่งเสริมเบี้ยยงัชีพให้กบัผู้สูง จา่ยเบี้ยยงัชีพให้กบัผู้สูงอายตุ าบลสบเมย ที่ขึน้ 5,674,800   ต.สบเมย อบต.สบเมย
อายตุ าบลสบเมย ทะเบียนและมีอายมุากกว่า 60 ปี โดยจา่ยตาม

ช่วงอายุ
8 โครงการส่งเสริมเบี้ยยงัชีพให้กบัผู้พิการ จา่ยเบี้ยยงัชีพให้กบัผู้พิการในพื้นที่ต าบลสบเมย 2,253,600   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ในอัตราคนละ 800 บาท และผู้พิการที่อายุ
น้อยกว่า 18 ปีจ านวน 1,000 บาท

9 เบี้ยยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ จา่ยเบี้ยยงัชีพให้กบัผู้ติดเชื้อจ านวน 500บาท 30,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย
ต่อเดือน

10 เงินส ารองจา่ย ค่าใช้จา่ยเพื่อแกป้ัญหาสาธารณภัยต่างๆที่เกดิ 602,633 ต.สบเมย อบต.สบเมย
ต าบลสบเมย เช่น ดินถล่ม ไฟไหม น้ าท่วม
ต้นไม้ล้ม ถนนขาด โรคระบาดต่างๆ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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.

11 เงินกองทุนประกนัสังคม ค่าใช้จา่ยเพื่อสมทบกองทุนประกนัสังคมให้กบั 122,020 อบต.สบเมย อบต.สบเมย

พนักงานจา้งจ านวน 5% ต่อปีของจ านวนค่าจา้ง

ตามพรบ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533
12 เงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ค่าใช้จา่ยเพื่อสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 86,814   อบต.สบเมย อบต.สบเมย

โดยสมทบจ านวน 40% จากยอดประชากรต าบล
สบเมย โดยมีการสบทบจ านวน 2 ฝุายได้แก่
1. สปสช.สมทบ 45 บาท/คน
2. อบต.สบเมย สมทบ 40% ของสปสช.สมทบ

13 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ค่าใช้จา่ยเพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ 170,000   อบต.สบเมย อบต.สบเมย
ส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนท้องถิน่ในอัตราร้อยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน
14 เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า เงินบ าเหน็จลูกจา้งรายเดือนราย นายสนิทพันธ์ 37,820     อบต.สบเมย อบต.สบเมย

สุวรรณเขตนิคม เดือนละ 3,151.61 บาท

15 กองทุนเงินทดแทน รายจา่ยเพื่อจา่ยกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อย 4,880      อบต.สบเมย อบต.สบเมย

2 ของค่าจา้งทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจา้ง

รวม จ านวน 15 โครงการ 9,267,567   

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 าแนวกนัไฟปูองกนัไฟปุา จัดท าแนวกนัไฟปอูงกนัไฟปาุในพื้นที่ต าบลสบเมย 60,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ต าบลสบเมย ให้กบัหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลสบเมย หมู่ที่ 1-12

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการรักษา อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในพื้นที่ต าบลสบเมย 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ 12 ปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติในพื้นที่สาธารณะ 10,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

สิงหา อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในการอนุรักษ์

รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

รวม 3 โครงการ 80,000   

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการสืบสานภูมิปัญญาเปิดปุาท่อง จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดปุาบ้าน 30,000     ต.สบเมย อบต.สบเมย

เที่ยวคร้ังที่ 1 เลโค๊ะ หมู่ที่ 1 ต าบลสบเมย ส่งเสริมการท่อง

เที่ยว 

รวม  1 โครงการ 30,000        

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเมืองน่าอยูอ่นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน  เคหะและชุมชน

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการช่วยเหลือประชาชนของอบต. ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 150,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เดือดร้อนจ านวน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านสาธารณภัย

2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.ด้านการปูองกนัและควบคุมโรคติดต่อ

4.ด้านให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้

น้อย

2 โครงการอบรมให้ความรู้แกผู้่บริหาร อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและส.อบต. 18,000     ต.สบเมย อบต.สบเมย

และสมาชิกสภาอบต.สบเมย มีความรู้และทักษะในต าแหน่ง หน้าที่และให้

บริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ

3 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการ อบรมให้ความรู้ จดักจิกรรมส่งเสริมการปูองกนั 11,000     ต.สบเมย อบต.สบเมย

ทุจริตอบต.สบเมย การทุจริต ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารให้

ประชาชนรับรู้รับทราบทุกช่องทาง

4 โครงการ อบต.สบเมยพบประชาชน จดักจิกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่ 20,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ให้บริการต่างๆอาทิเช่น การรับลงทะเบียนต่างๆ

การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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 โครงการอบรมให้ความรู้แกเ่จา้หน้าที่ อบรมให้ความรู้ จดักจิกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ 9,000      ต.สบเมย อบต.สบเมย

อบต.สบเมย เฉพาะต าแหน่ง และความรู้ที่เกีย่วขอ้งกบังาน

ในหน้าที่ต่างๆ การอ านวยความสะดวก การบริการ

ประชาชน การให้บริการสาธารณะ

6 โครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 20,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.แม่สวด

ราชสุดา เจา้วรราชภักดี สิริกจิการิณีพีรย

พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม

ราชกมุารี ประจ าปีงบประมาณ 2564

7 โครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 20,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.แม่สามแลบ

ราชสุดา เจา้วรราชภักดี สิริกจิการิณีพีรย

พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม

ราชกมุารี ประจ าปีงบประมาณ 2564

8 โครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 20,000   ต.สบเมย อบต.สบเมย

ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.กองกอ๋ย

ราชสุดา เจา้วรราชภักดี สิริกจิการิณีพีรย

พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม

ราชกมุารี ประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก 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.

9 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้จา่ยเงินเดือนผู้บริหาร ส.อบต. 14,159,125   ต.สบเมย อบต.สบเมย

และค่าใช้จา่ยที่จ าเป็นในการบริหาร เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เงินเดือนพนกังานจ้าง

กจิการของอบต.สบเมย เงินค่าตอบแทนต่างๆเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท.

ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย (รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ ค่าใช้

จา่ยในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จา่ย

ต่างๆที่เกีย่วขอ้งกบัการบริหารอบต.สบเมย

10 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงวัสดุ ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่ใช้ใน 149,600 ต.สบเมย อบต.สบเมย

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกจิการของอบต.สบเมย กจิการของอบต.สบเมย เช่น ค่าบ ารุงรักษาซ่อม

แซม และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

11 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังท้องถิน่ ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร 590,000 ต.สบเมย อบต.สบเมย

ส.อบต. ที่หมดวาระการด ารงต าแหน่งและต้อง

มีการเลือกต้ังใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

รวม  11 โครงการ 15,166,725     

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมทั้งหมด  64 โครงการ                                 32,904,400.00
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