
 

รายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง   
อ าเออปางมะผาา จงงหวงดมม่่่องสอน 
อ 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน

จ านวนโครงการ
ทีบ่รรจุใน

ข้อบัญญัต/ิแผน
ด าเนินงาน

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการทีอ่ยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการที่
ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

จ านวน
งบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ในข้อบัญญัต/ิ
แผนด าเนินงาน

จ านวนงบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว/อยู่

ระหว่างการเบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๑.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ๘ ๓ ๑ ๑ ๕๗๒,๐๐๐ ๕๙๕,๑๒๙.๒๒ ๑๐๔.๐๔ ส านักปลัด/กองคลัง

๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๔ ๑ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐.๐๐ ๖.๘๐ ส านักปลัด

3.  แผนงานการศึกษา ๙ ๐ ๔ ๒ ๗,๗๕๑,๐๐๐ ๓,๕๖๕,๕๓๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ส านักปลัด

4.  แผนงานสาธารณสุข  ๕ ๐ ๐ ๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ส านักปลัด

5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๒ ๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ส านักปลัด

6.  แผนงานงานเคหะและชุมชน  ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ กองช่าง

7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ ๑ ๐ ๑ ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒.๒๒ ส านักปลัด

8.  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ๘ ๒ ๐ ๓ ๓๖๕,๐๐๐ ๘๓,๓๐๐.๐๐ ๒๒.๘๒ ส านักปลัด

9.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๐ ๑ ๒ ๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๓๙๘,๕๐๐.๐๐ ๑๘.๕๓ กองช่าง

10.  แผนงานการเกษตร ๑๐ ๑ ๑ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๖๖,๐๖๐.๐๐ ๔๑.๒๙ ส านักปลัด

11. แผนงานงบกลาง ๔ ๐ ๔ ๐ ๖,๒๖๔,๖๐๐ ๒,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ ๔๖.๑๖ ส านักปลัด

รวมทัง้สิ้น ๗๖ ๙ ๑๒ ๗ ๑๗,๗๗๗,๖๐๐ ๗,๖๒๓,๗๒๕.๒๒ ๔๒.๘๘

                 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนนิการ  จ านวน 12 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 15.79
                 โครงการท่ียกเลิก/ไม่ด าเนนิการ   จ านวน 7 โครงการ    คิดเปน็ร้อยละ 9.21

รายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดอืน (ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 - เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปอ่ง  อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแมฮ่่องสอน

             สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
                 แผนการด าเนนิงาน  โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 76 โครงการ
                 โครงการท่ีด าเนนิการแล้วเสร็จ    จ านวน 7 โครงการ    คิดเปน็ร้อยละ 11.84



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไร ่(หย่อมบ้านน้้าบ่อ
สะเป่) หมู่ที ่3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ไร่ (หย่อมบ้านน้้าบ่อสะเป่) หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 3 

เมตร ยาว 45.50เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.50 ตารางเมตร 

100,000 99,500 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

บ้านไร่ (หย่อม
บ้านน้้าบ่อสะเป่) 

หมู่ที ่3 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองผาจ้้า (บ้านล่าง) 
หมู่ที ่4 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองผาจ้้า (บา้นลา่ง) หมู่ที ่4 จ้านวน 1 แห่ง 

150,000 149,500 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

บ้านหนองผาจ้้า 

(บ้านล่าง) หมู่ที ่
4 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองตอง หมู่ที ่7 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองตอง หมู่ที ่7  

150,000 149,500 ด้าเนนิการแล้ว บ้าน 
หนองตอง หมู่ที ่

7 

กองช่าง 

 
  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

4 โครงการให้บริการแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การให้บริการ
แก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ตามแผนป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 

10,๐๐๐ 3,400 ด้าเนินการแล้ว ต้าบลสบป่อง ส้านักปลดั 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
        แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

5 โครงการจดัการปญัหาขยะโดย
ชุมชน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ จัดการ
ปัญหาขยะโดยชุมชน 

1๐,๐00     9,360 ด้าเนินการแล้ว หมู่ 1 – หมู่ 8 
ต้าบลสบป่อง 

ส้านักปลดั 

6 โครงการจดัท้าแนวป้องกันไฟป่า/
คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปรมิาณ
เชื้อเพลิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ จัดท้า
แนวป้องกันไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพือ่ลดปรมิาณ
เชื้อเพลิง 

7๐,๐00     56,700 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

หมู่ 1 – หมู่ 8 
ต้าบลสบป่อง 

กองช่าง 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
       แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   
  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขี้นไป ที่ข้ึนทะเบียนไว้กับ อบต.สบป่อง 

4,128,000 1,858,400 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

อบต.สบป่อง ส้านักปลดั 

8 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้พิการ ที่ข้ึนทะเบียนไว้กับ 

อบต.สบป่อง 
1,941,600 877,400 อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
อบต.สบป่อง ส้านักปลดั 

9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดร้ับรอง
และท้าการวินิจฉัยแล้ว 

72,000 33,000 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

อบต.สบป่อง ส้านักปลดั 

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี อบต.สบป่อง ร้อยละ
ของงบประมาณทีส่้านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสนบัสนุน 

123,000 123,000 ด้าเนินการแล้ว อบต.สบป่อง ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มสตรีต้าบลสบป่อง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
2๐,๐๐๐ 20,000 ด้าเนินการแล้ว บ้านกี๊ดสาม

สิบ หมูที ่6 
ส้านักปลดั 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นส้าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลสบป่อง จา้นวน 5แห่ง  

751,170 376,950 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบล 
สบป่อง 

ส้านักปลดั 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียน
การสอน, ค่าหนังสือเรียน,  ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,    ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน,   ค่าหนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครือ่งแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส้าหรบัสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
สบป่อง  จ้านวน 5 แห่ง  

413,180 248200 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบล 
สบป่อง 

ส้านักปลดั 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว       (1) เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสรมิ (นม)  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
สบป่อง   
 (2) อาหารเสริมนมส้าหรับโรงเรยีนสังกัด สพฐ.  

2,299,550 878,186 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบล 
สบป่องและ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

ส้านักปลดั 

15 โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลสบป่อง  

4,137,000 2,062,200 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 
ส้านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
       แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนา 
 

10,๐๐๐ 30,000 ด้าเนินการแล้ว ต้าบลสบป่อง ส้านักปลดั 

17 โครงการอนุรักษส์ืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความเชื่อ กับวิถีชีวิต 
ชนเผ่า  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ ์สืบสาน
วัฒนธรรม ความเช่ือกับวิถีการด้ารงชีวิตของชนเผ่าใน
ต้าบลสบป่อง 
 

25,๐๐๐ 53,300 ด้าเนินการแล้ว ต้าบลสบป่อง ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

18 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
สบป่อง  กรณีครบวาระและแทน
ต้าแหน่งท่ีว่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลสบป่อง กรณีครบวาระและแทนต้าแหน่ง 
ที่ว่าง 

170,๐๐๐ 167,104.22 ด้าเนินการแล้ว ต้าบล 
สบป่อง 

ส้านักปลดั  

19 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

132,๐๐๐ 50,000 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ต้าบล 
สบป่อง 

ส้านักปลดั  

20 โครงการเตรยีมความพร้อมในการรับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท้าการอ้าเภอปางมะผ้า
ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประจ้าปี 2565 

150,๐๐๐ 148,175 ด้าเนินการแล้ว อ้าเภอ 
ปางมะผ้า 

ส้านักปลดั  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง   
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ 

65 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ผลการด าเนินการ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

21 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.สบป่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษหีรือการจัดท้าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

๒0,๐๐๐ 229,850 ด้าเนินการแล้ว ที่ท้าการ  
อบต.สบป่อง 

และ 
ในหมู่บ้าน 

กองคลัง 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง ได้ด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 ) 

จ านวน 21 โครงการ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านไร่ (หย่อมบ้านน้ าบ่อสะเป่) หมู่ที่ 3 ใช้งบประมาณ 99,500 บาท 

 

2.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผาจ้ า (บ้านล่าง) หมู่ที่ 4 ใช้งบประมาณ 149,500 บาท 

 

 

 

 

 

 



3.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ใช้งบประมาณ 149,500 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.โครงการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่  ใช้งบประมาณ 3,400 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.โครงการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน ใช้งบประมาณ 9,360 บาท 

 

 



6.โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง  ใช้งบประมาณ 56,700 บาท 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีต าบลสบป่อง ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 

 
8.โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อ กับวิถีชีวิตชนเผ่า ใช้งบประมาณ 53,300 บาท 

 



9.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 

 

10.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ  1,858,400 บาท 
11.เบี้ยยังชีพความพิการ ใช้งบประมาณ 877,400 บาท 
12.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ใช้งบประมาณ 33,000 บาท 
13.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ใช้งบประมาณ 123,000 บาท 
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ใช้งบประมาณ  248,200 บาท 
15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ใช้งบประมาณ  376,950 บาท 
16.วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) ใช้งบประมาณ 878,186 บาท  
17.โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน   ใช้งบประมาณ  2,062,200 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

18.โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง กรณีครบวาระและ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ใช้งบประมาณ 167,104.22 บาท 

 
 

 



19.โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.สบป่อง ใช้งบประมาณ 229,850 บาท 

 

 

 

 

 

 
 

20.โครงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ 
งบประมาณ 148,175 บาท 
21.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณ
50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6   
ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 455,000 บาท 
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อุมอง (กลาง
หมู่บ้าน) หมู่ 5 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 491,000 บาท 
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อุมอง (ซอย
ตาปิติ) หมู่ 5 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 485,000 บาท 
4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ (ซอยข้าง
โรงเรียนศูนย์) หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 477,000 บาท 
5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ (ซอยหน้าวัด) 
หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 489,000 บาท 
6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผาจ้ า หมู่ 4 
ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 463,000 บาท 
7.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน หย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ 
6 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 462,000 บาท 
8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน หย่อมบ้านหนองขาว 
(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ 5 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ 471,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานจ่ายขาดเงินสะสม 
1.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านหนองตอง ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
2.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านแม่อุมอง ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
3.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านแม่หมูลีซอ ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
4.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านกึ๊ดสามสิบ ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
5.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านหนองผาจ้ า ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
6.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านไร่ ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
7.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านสบป่อง ใช้งบประมาณ 
10,897.20 บาท 
8.โครงการปรับเกลี่ยถนนดินพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอุทกภัย บ้านน้ าริน ใช้งบประมาณ 
180,299.07 บาท 
9.โครงการขุดลอกล าน้ าลาง (พ้ืนที่การเกษตรหลังโรงเรียนศูนย์) บ้านไร่ ใช้งบประมาณ 477,495.33 บาท 
10.โครงการขุดลอกล าน้ าลาง (พ้ืนที่การเกษตรบ้านไร่โซนกลาง) ใช้งบประมาณ 466,598.13 บาท 
11.โครงการซ่อมแซมและไหล่ทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทาง (หย่อมบ้านดงมะไฟ) ใช้
งบประมาณ 278,373.38 บาท 
12.โครงการซ่อมแซมและไหล่ทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทาง (สายทางหลวง 1095 บ้านแม่
หมูลีซอ) ใช้งบประมาณ 169,290 บาท 
13.โครงการซ่อมแซมและไหล่ทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทาง (สายทางหลวง 1095 บ้านแม่
หมูลีซอ) ใช้งบประมาณ 254,925 บาท 
14.โครงการซ่อมแซมตลิ่งล าห้วยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ป้อมต ารวจ) บ้านสบป่อง ใช้งบประมาณ 
245,682.24 บาท 
15.โครงการซ่อมแซมคอสะพานซอยรวมใจ หมู่ 1 ใช้งบประมาณ 146,616.82 บาท 
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