
ประกาศ อบต.สบป่อง
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�นใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้งัภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.สบป่อง
จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการ
บรหิารจัดการอบต.สบป่อง ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.สบป่อง 
    "พัฒนาชมุชน สูก่ารเป็นตําบลเขม้แข็ง"
ข. พนัธกจิ ของอบต.สบป่อง 
    1.จัดใหม้แีละบํารงุรักษาทางนํ�าทางบก 
    2.ใหม้แีละบํารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่ง 
    3.การผังเมอืง 
    4.ใหม้แีละสง่เสรมิกลุม่เกษตรและกจิการสหกรณ ์
    5.สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครัว 
    6.บํารงุและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร ์
    7.ใหม้นํี�าเพื�อการอปุโภ บรโิภค และการเกษตร 
    8.จัดใหม้แีละบํารงุรักษาทางระบายนํ�า 
    9.ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิตอ่ 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.สบป่องไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี

ง. การวางแผน
    อบต.สบป่อง ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการ
ชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 5 ปี ตอ่ไป 
    อบต.สบป่อง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค 137 13,801,200.00 172 18,021,200.00 223 23,861,700.00 239 26,547,200.00 226 23,725,200.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม หตัถกรรมและ
สนิคา้ OTOP

16 1,284,290.00 8 151,945.00 15 469,290.00 14 424,290.00 13 404,290.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มี
คณุภาพ

2 940,000.00 0 0.00 10 250,000.00 10 255,000.00 5 185,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

7 4,601,000.00 4 2,183,000.00 54 20,875,230.00 54 20,820,140.00 28 12,424,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 6 500,000.00 1 50,000.00 6 255,000.00 6 165,000.00 2 110,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 7 9,570,200.00 6 10,326,720.00 10 11,261,892.00 11 12,223,581.00 9 12,198,581.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 1 30,000.00 1 20,000.00

รวม 175 30,696,690.00 191 30,732,865.00 319 56,978,112.00 335 60,465,211.00 284 49,067,071.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.สบป่อง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 80 โครงการ งบประมาณ 17,574,010 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค 17 2,165,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP 3 73,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ 9 175,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 41 14,886,010.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 4 40,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 5 205,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี 1 30,000.00

รวม 80 17,574,010.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.สบป่อง มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรงุภมูทิศันบ์รเิวณหนา้อาคาร
เอนกประสงคตํ์าบลป่องและอาคารประกอบ

0.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อปรับปรงุสถานที�ใหด้ขี ึ�น ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 1

2.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นไร่
(หยอ่มบา้นนํ�าบอ่สะเป่) หมูท่ี� 3

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อปรับปรงุใหถ้นนมสีภาพที�การใชง้านที�ยาวนานและดี ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 3

3.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ม.3 (หยอ่มบา้นทา่ไคร)้
ต.สบป่อง

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ้นการคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก ถนน คสล.1 สาย

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นแมอุ่ 107,000.00 สํานัก/กองชา่ง, สํานัก เพื�อปรับปรงุใหถ้นนมสีภาพการใชง้านที�ยาวนานและดี ประชาชนในพื�นที�



ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

มอง หมูท่ี� 5 ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 5

5.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นแมอุ่
มอง (หยอ่มบา้นลุก๊ป่ากอ้) หมูท่ี� 5

93,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อปรับปรงุใหถ้นนมสีภาพที�การใชง้านที�ยาวนานและพดี ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 5

6.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.(หยอ่มบา้นกลาง) หมูท๋ี�
8 ตําบลสบป่อง

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

- ถนน คสล. (หยอ่มบา้นกลาง) หมูท๋ี� 8 ตําบลสบป่อง และเพื�อ
การสญัจรไปมาไดส้ะดวก ถนน คสล.1 สาย

7.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นแมห่มู
ลซีอ หมูท่ี� 8

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อปรับปรงุใหถ้นนมสีภาพการใชง้านที�ยาวนานและดี ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 8

8.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นแมห่มู
ลซีอ (บา้นดงมะไฟ) หมูท่ี� ๘

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

- เพื�อปรับปรงุใหถ้นนมสีภาพการใชง้านที�ยาวนานและดี ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง หมูท่ี� 8

9.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
พทิกัษ์สนัตริาช จํานวน 2 ชว่ง หมูท่ี� 1 ตําบลสบป่อง

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อตําบลสบป่องมถีนนสําหรับคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวกรอ้ยละ
70 ขึ�นไป 1 แหง่

10.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการวางกลอ่งเกเบี�ยน หมู ่1 50,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชานมกีารอยูอ่าศยัที�ดยี ึ�งขึ�น 1 แหง่

11.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

สรา้งถนนคสล.หนองผาจํ�า(บา้นบน) จํานวน 2 สาย
หมูท่ี� 4

250,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมถีนนมถีนนสําหรับคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก
มากขึ�น ถนน คสล.2 สาย

12.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการซอ่มสรา้ง ค.ศ.ล.บา้นหนองตอง หมูท่ี�7
ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

265,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

-เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ้นการคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว -ถนน คสล.๑สาย

13.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า ค.ส.ล.บา้นสบป่อง หมูท่ี�1
ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าเพื�ออปุโภค บรโิภค 1 จดุ

14.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรงุและหรอืซอ่มแซมระบบทอ่ประปา
หมูบ่า้น บา้นแมอ่มุอง หมู5่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าเพื�อ อปุโภค-บรโิภค 1จดุ

15.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี�2 บา้นนํ�ารนิ ต.สบ
ป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

300,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ้นการคมนาคมและขนสง่
ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก ถนน ค.ส.ล.1สาย

16.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. บา้นกึ�ดสามสบิ หมู6่
ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

200,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ้นการคมนาคมและสง่
ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.1 สาย

17.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่นสรา้งถนน ค.ส.ล.บา้นกึ�ดสามสบิ(หยอ่ม
บา้นนาออ่น)หมูท่ี�6 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ้นการคมนาคมและขนสง่
ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถนน คสล.1 สาย

18.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การ
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ
พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP

โครงการป้องกนัการเกดิอบตัเิหตทุางถนน 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนตระหนักถงึการป้องอบุตัเิหตทุางถนน หมู ่1-8

19.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การ
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ
พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP

โครงการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและนักทอ่งเที�ยวตาม
แผนการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลตา่งๆ

33,000.00 สํานัก/กองคลงั เพื�อใหนั้กทอ่งเที�ยวและประชาชนมคีวามปลอดภยัจากอบุตัเิหตุ
ชว่งเทศกาลสําคญั

นักทอ่งเที�ยวและ
ประชาชนหมู ่1

20.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การ
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ
พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP

โครงการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัฝ่าย
พลเรอืน (อปพร.) อบต.สบป่อง

30,000.00 สํานัก/กองคลงั เพื�อให ้อปพร.เป็นทมีสามารถป้องกนัภยัที�เกดิขึ�นในพื�นที�ได ้
มาก 8 หมูบ่า้น

21.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการฝายมชีวีติ 15,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดรู้จั้กกกัเกบ็นํ�าไวใ้ช ้ ประชาชนตําบลสบป่อง

22.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์ทรัพกรดนิและนํ�า 15,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดใ้ชท้รัพยากรดนิและนํ�าใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งคุม้คา่ ประชาชนตําบลสบป่อง

23.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการปลกูหญา้แฝก ตามรอยพอ่-แมข่องแผน่ดนิ 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนรูจั้กนําหญา้แฝกมาใชป้ระโยชน์ ประชาชนตําบลสบป่อง

24.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการจัดทําแนวป้องการไฟป่า/คอกปุ๋ ยหมกั เพื�อ
ลดปรมิาณเชื�อเพลงิ

70,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนปลอดภยัจากการลกุลามของไฟป่า 8 หมูบ่า้น

25.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการ 1 ตน้ 1 ใจ ทอ้งถิ�นไทย รวมใจภกัดิ� รักษ์
พื�นที�สเีขยีว

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ว่มกนัปลกูตน้ไมท้ดแทนที�ถกูทําลาย ประชาชนตําบลสบป่อง

26.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวชัพชืในแหลง่นํ�า
สาธารณะ

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ว่มกนักําจัดผักตบชวาและวชัพชื ประชาชนตําบลสบป่อง

27.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการอนุรักษ์พันธ์พุชือนัเนื�องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

15,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดศ้กึษาเรื�องพชืเพื�อการดํารงชวีติที�ดี ประชาชนตําบลสบป่อง

28.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการคดัแยกขยะมลูฝอยตน้ทางตามหลกั 3RS 20,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดร่ว่มกนัจัดการปัญหาขยะในพื�นที� ประชาชนตําบลสบป่อง

29.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การ
พัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการ
พัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ

โครงการจัดการปัญหาขยะโดยชมุชน 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อประชาชนไดร้ว่มกนัจัดการปัญหาขยะในพื�นที� ประชาชนตําบลสบป่อง

30.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 0.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ยาวชนไดรั้บความรูแ้ละเป็นประชาชนที�ดใีนอนาคต 1 ครั�ง

31.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการเสรมิสรา้งความสามคัคปีรองดองและ
สมานฉันทใ์นชมุชน

20,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนรูจั้กสามคัคเีป็นแรงผลกัดนัใหส้งัคมน่าอยู่ ประชาชนตําบลสบป่อง
หมูท่ี� 1-8

32.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการทอ้งถ่นิไทยใสสะอาด 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดพั้ฒนาทอ้งถิ�น ป้องกนัการนําสิ�งที�ไมเ่หมาะ
สมเขา้สูพ่ื�นที� 1 หมูบ่า้น

33.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมทางศาสนาเพื�อ
สบืทอดพระพทุธศาสนา

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชานมเีครื�องยดึเหนี�ยวจติใจและประฤตใินทางที�ดี ประชาชนตําบลสบป่อง

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการใหค้วมรูเ้รื�องสขุภาพและการป้องกนัโรคแก่
ประชาชน

15,000.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ, กองสง่

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ย ตามโครงการใหค้วามรูเ้รื�องสขุภาพและ
ป้องกนัโรคแกป่ระชาชน

8 หมูบ่า้น



เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย์

35.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการขบัเคลื�อนโครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

160,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อใหป้ระชาชนมชีวีติที�ดี 8 หมูบ่า้น

36.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานหรอืการเขา้รว่มงานวนัทอ้งถ่นิไทย 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดนํ้าสิ�งของและภมูปัิญญานําเสนอสูป่ระชาชน
ตอ่ไป 1 ครั�ง

37.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์อง อบต.สบป่อง 0.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนอยูด่มีสีขุ หมู ่1-8

38.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานวนีผูส้งูอายแุหง่ชาติ 0.00 สํานัก/กองสวสัดกิาร
สงัคม เพื�อใหผู้ส้งูอายมุคีวามสขุและมกํีาลงัตอ่การดํารงชวีติ 8 หมูบ่า้น

39.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีของกลมุสตรี
ตําบลสบป่อง

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหเ้กดิการสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่สตรี กลุม่สตรตํีาบลสบป่อง

40.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีแกผู่พ้กิาร ผูส้งู
อาย ุและผูด้แูล

20,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหผู้พ้กิาร ผูส้งูอาย ุผูด้แูลมรีายได ้ 8 หมูบ่า้น

41.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดศกึษาเพื�อตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิใน
สถานศกึษา (D.A.R.E)

20,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อใหนั้กเรยีน นักศกึษาเยาวชนไทยไมยุ่ง่เกี�ยวกบัยาเสพตดิ
ทกุชนดิ หมูท่ี� 1-8

42.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการเงนิอดุหนุน สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วนั

3,940,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในดา้นการเรยีนการสอนและอาหารสําหรับ
เด็กเล็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 8 หมูบ่า้น

43.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออก 10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ, กองสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย์

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืด
ออก 8 หมูบ่า้น

44.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบป่อง 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อการสรา้งพัฒนาการ การคดิคน้หาความดกูารสรา้งความสขุ
ใหเ้ด็ก 8 หมูบ่า้น

45.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทางการศกึษา ผู ้
ดแูลเด็ก ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศกึษา

10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อใหเ้กดิการพัฒนาดา้นการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที�ทางดา้น
การศกึษา ผูด้แูลเด็กผูป้กครอง

บคุลากรทางการศกึษา
8 หมูบ่า้น

46.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศกึษาและพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน 15,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อใหเ้กดิการนําความรูส้รา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชน 8 หมูบ่า้น

47.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีตามแนวพระ
ราชดํารโิดยใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดนํ้าแนว พระราชดํารเิพื�อการประกอบอาชพี ประชาชนตําบลสบป่อง

48.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการอบรมสรา้งอาชพี สรา้งรายได ้แกป่ระชาชน 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหช้มุชนมแีนวทางการสรา้งรายได ้ ประชาชนตําบลสบป่อง

49.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการอนุรักษ์สบืสานวฒันธรรมทอ้งถิ�นความเชื�อ
กบัวถิชีวีติชนเผา่

25,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมเีครื�องยดึเหนี�ยวจติใจและประพฤตใินทางที�ดี
รักษาประเพณีอนัดงีาม ประชาชนตําบลสบป่อง

50.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 1,105,390.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นการเรยีนการสอนของศนูยเ์ด็กเล็ก 8 หมูบ่า้น

51.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสตัวป์ลอกโรค คนปลอดภยัจากพษิสนัขบา้
ตามปณธินาศาตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาจฬาภรณว์ยัลกัษณ ์อคัรราชกมูารี

20,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ, กองสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย์

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากพษิสนัขบา้ตามปณธินาศาตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าจฬุาจฬาภรณว์ยัลกัษณ ์อคัรราชกมูารี

8 หมูบ่า้น

52.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการหมูบ่า้น/ชมุชนสขีาวปลอดยาเสพตดิ 20,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหช้มุชนไมนํ่ายาเสพตดิเขา้พื�นที� ประชาชนตําบลสบป่อง

53.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการ ของดปีางมะผา้ กฬีาสามคัค ีประเพณีชน
เผา่

150,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนอนุรักษ์วฒันาธรรมชน เผา่ แสดงออกอยา่ง
สรา้งสรรค ์สขุภาพรา่งกายจติใจดี ประชาชนตําบลสบป่อง

54.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมินักกฬีาเพื�อความเป็นเลศิ 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหช้มุชนมสีว่นรว่มและสรา้งความสขุ ประชาชนตําบลสบป่อง

55.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศนูยข์อ้มลูขา่วสารและการใหบ้รกิาร
ประชาชน

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนรับความรูแ้ละทนัเหตกุารณ์ หมู ่1-8

56.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการเตรยีมความพรอ้มในการรับเสด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

150,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อให ้�ประชาชนทกุหมูเ่หลา่ไดร้ว่มถวายความเคารพ และ
แสดงความจงรักภกัดี ประชาชนตําบลสบป่อง

57.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทางดา้นกฬีาแกเ่ยาวชน
ตําบลสบป่อง

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ยาวชนมสีว่นรว่มและสรา้งความสขุและกา้วสูก้าร
แขง่ขนัในระดบัตอ่ไป เยาวชนตําบลสบป่อง

58.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ, กองสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย์

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 8 หมูบ่า้น

59.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนตําบลสบป่อง 0.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหช้มุชนมสีว่นรว่มและสรา้งความสขุ ประชาชนตําบลสบป่อง

60.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 70,070.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดทําบญุ สบืทอดประเพณีลอยกระทง ประชาชนตําบลสบป่อง

61.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมแกบ่คุลากร
อบต.สบป่อง

15,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไมท่ิ�งคณุคา่ ของการประพฤตดิใีชค้ณุธรรม
และจรยิธรรมในสงัคม หมู ่1-8

62.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศยูก์ารเรยีนรูเ้พื�อพัฒนาเด็กพกิารดอ้ย
โอกาสแบบมสีว่นรว่มอําเภอปางมะผา้

57,750.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาการเรยีนรูสํ้าหรับเด็กพกิารดอ้ยโอกาสแบบมสีว่น
รว่มอําเภอปางมะผา้ 1 แหง่

63.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 2,131,200.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืคนพกิาร 1 ตําบล



64. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 90,000.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อเป็นการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในชวีติประจําวนัรวมถงึ
การรักษาของตวัผูป่้วย

สามารถชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยตา่งๆของผูป่้วย
เอดสไ์ดจํ้านวน 1 แหง่

65.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 4,072,800.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อแบง่เบาภาระของครอบครัวผูม้รีายไดน้อ้ย หรอืยากจน ที�ไม่
สามารถจะอปุการะเลี�ยงดคูนชราไวใ้นครอบครัวได ้ 8 หมูบ่า้น

66.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

คา่อาหารเสรมินม 2,550,800.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดซื�ออาหารเสรมินม

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลสบป่อง
จํานวน 5 แหง่

67.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการ "องคก์รแหง่การเรยีนรู"้ 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหก้ารปฏบิตัริาชการของ อบต.สบป่อง เป็นไปตามหลกั
เกณฑ ์และมวีธิบีรหิารที�ดี 1 แหง่

68.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการคา่ยเยาวชนวยัใสหา่งไกลยาเสพตดิ 10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ยาวชนไมยุ่ง่เกี�ยวกบัยาเสพตดิ เยาวชนรอ้ยละ80

69.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชน อปท.อําเภอปางมะผา้

33,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหดํ้าเนนิการชว่ยเหลอืประชาชน อปท.อําเภอปางมะผา้
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

ประชาชนอําเภอปางมะ
ผา้รอ้ยละ90

70.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิป
วฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานพระราชพธิ/ี่รัฐพธิใีนพื�นที�อําเภอปาง
มะผา้

55,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนโครงการหรอืกจิกรรมอนัเนื�องมาจากพระราช
ปณธิาน พระราชดํารพิระราโชวาท หรอืพระราชกรณียกจิ

การจัดงานพระราชพธิี
เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย รอ้ยละ90

71.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการพัฒนาแหลง่ทอ่งเที�ยวตําบลสบป่อง 5,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดช้ื�นชมแหลง่ทอ่งเที�ยวของตําบลสบป่อง ประชาชนตําบลสบป่อง

72.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูแหลง่ทอ่งเที�ยว ตําบลสบ
ป่อง

5,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดศ้กึษาขอ้มลูแหลง่ทอ่งเที�ยวของตําบลสบ
ป่อง ประชาชนตําบลสบป่อง

73.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิอาชพีดา้นปศสุตัวแ์ละประมงแก่
ประชาชน

10,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดป้ระกอบอาชพี ประชาชนตําบลสบป่อง

74.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การ
พัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโยลกีารเกษตรประจํา
ตําบล

20,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดนํ้าเทคโนโลยพัีฒนาดา้นการเกษตรเพื�อ
ผลติที�ดแีละรวดเร็ว ประชาชนตําบลสบป่อง

75. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การ
พัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว โครงการประชาคม เพื�อการมสีว่นรว่มตําบลสบป่อง 15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหเ้กดิการพัฒนาชมุชนโดยคนในชมุชน ประชาชนในพื�นที�
ตําบลสบป่อง

76. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การ
พัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว

โครงการเพิ�มประสทิธภิาพการดําเนนิงานการจัดซื�อ
จัดจา้งซื�อจัดจา้งของ อบต.สบป่อง

110,000.00 สํานัก/กองคลงั เพื�อใหก้ารจัดซื�อจัดจา้งเหมาะสมกบัการจัดสรรงบประมาณที�มี
ของ อบต.สบป่อง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสบป่อง

77. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การ
พัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว

โครงการจัดงานพระราชพธิ/ีรัฐพธิใีนพื�นที�อําเภอปาง
มะผา้ประจําปี

55,000.00
สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อจัดงานพธิสํีาคญั ประชาชนตําบลสบป่อง

78. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การ
พัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว โครงการ อบต.เยี�ยมเยอืนประชาชน 15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชน ปีละ 1 ครั�ง

79. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การ
พัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว โครงการอบรมเพิ�มประสทิธภิาพการเงนิและบญัชี 10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั อบต.

เพิ�มประสทิธภิาพพนังงานดา้นการเงนิและบญัชี พนังงานจัดเกบ็รายได ้
ต.สบป่อง

80. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การ
พัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี

โครงการพัฒนาระบบการจัดเกบ็รายไดข้อง อบต.สบ
ป่อง

30,000.00 สํานัก/กองคลงั เพื�อใหป้ระชาชนใหค้วามสําคญัในการชาํระภาษีเพื�อพัฒนาบา้น
เมอืง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสบป่อง

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.สบป่อง มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 41 โครงการ จํานวนเงนิ 16,736,010 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 41 โครงการ จํานวนเงนิ
15,629,362 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค 16 2,158,000.00 16 2,158,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP 1 2,400.00 1 2,400.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ 4 97,600.00 4 97,600.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 18 13,272,267.60 18 13,272,267.60

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 2 99,094.00 2 99,094.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี

รวม 41 15,629,361.60 41 15,629,361.60

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.สบป่อง ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.
บา้นไร ่หมูท่ี� 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะ
ผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.
บา้นไร ่หมูท่ี� 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะ
ผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล บา้น
แมอ่มุอง หมูท่ี� 5 ต.สบป่อง อ.ปาง
มะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

107,000.00 106,500.00 106,500.00 500.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล บา้น
แมอ่มุอง(หยอ่มบา้นลุก๊ป่ากอ๊) หมู่
ที� 5 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

93,000.00 93,000.00 93,000.00 0.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้น
แมห่มลูซีอ(หยอ่มบา้นแมก่ลาง)
หมูท่ี� 8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้น
แมห่มลูซีอ หมูท่ี� 8 ต.สบป่อง
อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้น
แมห่มลูซีอ(หยอ่มบา้นดงมะไฟ)

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00



หมูท่ี� 8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.
(ซอยพทิกัษ์สนัตริาช จํานวน 2
ชว่ง

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการวางกลอ่งเเกเบี�ยน
ป้องกนัตลิ�ง จํานวน 1 แหง่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้น
หนองผาจํ�า(บา้นบน) หมูท่ี� 4 ต.สบ
ป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน
จํานวน 2 ชว่ง

250,000.00 249,500.00 249,500.00 500.00

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการซอ่มสรา้งถนน
ค.ส.ล.บา้นหนองตอง หมูท่ี� 7
ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

265,000.00 264,500.00 264,500.00 500.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า ค.ส.ล
บา้นสบป่อง หมูท่ี� 1 ต.สบป่อง
อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรงุและหรอื
ซอ่มแซมระบบทอ่ประปาหมูบ่า้น
บา้นแมอ่มุอง หมูท่ี� 5 ต.สบป่อง
อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี�
2 บา้นนํ�ารนิ ต.สบป่อง อ.ปางมะ
ผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

300,000.00 299,500.00 299,500.00 500.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้
นกึ�ดสามสบิ หมูท่ี� 6 ต.สบป่อง
อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

200,000.00 199,500.00 199,500.00 500.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.บา้
นกึ�ดสามสบิ(หยอ่มบา้นนาออ่น)
หมูท่ี� 6 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้
จ.แมฮ่อ่งสอน

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00

17.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม
หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP

โครงการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ
ทางถนน

10,000.00 2,400.00 2,400.00 7,600.00

18.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มี
คณุภาพ

โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์
ทรัพยากรดนิและนํ�า

15,000.00 12,350.00 12,350.00 2,650.00

19.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มี
คณุภาพ

โครงการจัดทําแนวป้องกนัไฟป่า/
คอกปุ๋ ยหมกั เพื�อลดปรมิาณเชื�อ
เพลงิ

70,000.00 68,850.00 68,850.00 1,150.00

20.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มี
คณุภาพ

โครงการคดัแยกขยะมลูฝอย
ตน้ทางตามหลกั 3RS

20,000.00 6,800.00 6,800.00 13,200.00

21.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มี
คณุภาพ

โครงการจัดการปัญหาขยะโดย
ชมุชน

10,000.00 9,600.00 9,600.00 400.00

22.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดการศกึษาเพื�อตอ่ตา้น
การใชย้าเสพตดิในสถานศกึษา
(D.A.R.E)

20,000.00 3,900.00 3,900.00 16,100.00

23.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนั

3,940,000.00 3,940,000.00 3,940,000.00 0.00

24.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร
ทางการศกึษา ผูด้แูลเด็ก ผู ้
ปกครอง และคณะกรรมการสถาน
ศกึษา

10,000.00 3,620.00 3,620.00 6,380.00

25.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศกึษาและพัฒนาแหลง่
เรยีนรูใ้นชมุชน

15,000.00 11,300.00 11,300.00 3,700.00

26.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการอนุรักษ์สบืสานวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น ความเชื�อ กบัวถิชีวีติชน
เผา่

25,000.00 20,300.00 20,300.00 4,700.00

27.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา

1,105,390.00 1,022,400.00 1,022,400.00 82,990.00

28.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการหมูบ่า้น/ชมุชนสขีาว
ปลอดยาเสพตดิ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

29.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานของดปีางมะผา้
กฬีาสามคัค ีประเพณีชนเผา่

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

30.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทาง
ดา้นกฬีาแกเ่ยาวชนตําบลสบป่อง

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00

31.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 10,000.00 500.00 500.00 9,500.00

32.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

70,070.00 70,070.00 70,070.00 0.00

33.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูเ้พื�อ
พัฒนาเด็กพกิารดอ้ยโอกาสแบบมี
สว่นรว่มอําเภอปางมะผา้

57,750.00 57,750.00 57,750.00 0.00

34.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

เบี�ยยงัชพีความพกิาร 2,131,200.00 1,716,400.00 1,716,400.00 414,800.00

35.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 90,000.00 66,000.00 66,000.00 24,000.00

36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 4,072,800.00 3,586,400.00 3,586,400.00 486,400.00



ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

37.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

คา่อาหารเสรมิ (นม) (ยกเลกิ) 2,550,800.00 2,550,727.60 2,550,727.60 72.40

38.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการคา่ยเยาวชนวยัใส หา่ง
ไกลยาเสพตดิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

39.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
อปท.อําเภอปางมะผา้

33,000.00 33,000.00 33,000.00 0.00

40. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการประชาคมเพื�อการมสีว่น
รว่มตําบลสบป่อง

15,000.00 8,100.00 8,100.00 6,900.00

41. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการเพิ�มประสทิธภิาพการ
ดําเนนิงานการจัดซื�อจัดจา้งของ
อบต.สบป่อง

110,000.00 90,994.00 90,994.00 19,006.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.สบป่อง ปางมะผา้ จ.แมฮ่อ่งสอน

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที�1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค 239 26,547,200.00 17 2,165,000.00 16 2,158,000.00 16 2,158,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที� 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิการสง่เสรมิการลงทนุ พานชิยกรรม หตัถกรรมและสนิคา้ OTOP 14 424,290.00 3 73,000.00 1 2,400.00 1 2,400.00

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 3 การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติการพัฒนาสงัคมและสงัคมที�มคีณุภาพ 10 255,000.00 9 175,000.00 4 97,600.00 4 97,600.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์สง่เสรมิศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 54 20,820,140.00 41 14,886,010.00 18 13,272,267.60 18 13,272,267.60

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 6 165,000.00 4 40,000.00

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 6 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 11 12,223,581.00 5 205,000.00 2 99,094.00 2 99,094.00

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ที� 7 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี 1 30,000.00 1 30,000.00

รวม 335 60,465,211.00 80 17,574,010.00 41 15,629,361.60 41 15,629,361.60

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.สบป่อง ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ให ้
เกดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายสรุยินั ปัญญา ประธานกรรมการ 053617255 - -

นายสรรค ์ปามอื กรรมการ 053617255 - -

นายพายพั มงักรชยัศลิป์ กรรมการ 053617255 - -

นายทรงธรรม ยาเขต กรรมการ 053617255 - -

นางปารชิาต ิอํามฤตเต็มสทิธิ� กรรมการ 053617255 - -

นายจอมทพั ยี�ปา กรรมการ 053617255 - -

นายสทุพิย ์เทพรัตน์ กรรมการ 053617255 - -

นายปรชีา เลาลี กรรมการ 053617255 - -

นายนยิม ชุม่ธิ กรรมการ 053617255 - -

นายสวิราช แกน่แกว้ กรรมการ 053617255 - -

นายส ีจันทรแ์ดง กรรมการ 053617255 - -

นายสมชาย สขุโพธญิาณ กรรมการ 053617255 - -

นายเสร ีแพรท่อง เลขานุการ 053617255 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายปรชีา เลาลี ประธานกรรมการ 053617255 - -

นายประกอบ ยะมะโน กรรมการ 053617255 - -

นายสมบตั ิแสนจาง กรรมการ 053617255 - -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.สบป่องทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 29 เมษายน 2565

                                                              นายก อบต.สบป่อง 

ขอ้มลู ณ 29/04/2565


