
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน : 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562 ) 
*************************** 

  ด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(รอบ 6 เดือน : 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน : 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 เม.ย. 
2562 ) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ให้ประชาชนได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   6  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 

                      (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ ำนวนโครงกำรทัง้หมดใน

ท่ี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 2562

(โครงกำร)
1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 13 10 3     5,816,400.00     1,380,700.00                23.74                23.08

2 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 27 10 17   28,173,000.00   16,909,397.00                60.02                62.96

3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 8 1 7       414,200.00       165,957.50                40.07                87.50

4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 21 7 14   13,991,240.00     6,621,983.80                47.33                66.67

5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 7 2 5     1,370,000.00       553,897.00                40.43                71.43

6 กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข
7 2 5       967,100.00       722,740.77                74.73                71.43

7 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
53 25 28     3,472,490.00     2,069,158.04                59.59                52.83

รวม 136 57 79   54,204,430.00   28,423,834.11                52.44                58.09

รายงานสรุปสถานะการเบิกจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2562  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่
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งาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

0.00 500,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ตามยาว) หมู่ที่ 17 บ้านหนอง

500,000.00 0.00 0.00 0.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 10 
บ้านสันมะเฟือง

450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 12 
บ้านสันมะม่วง

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 14 
บ้านสันติพัฒนา

496,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 16 
บ้านหนองยาวใต้

495,900.00 0.00 0.00 495,900.00 0.00 0.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 2 
บ้านปางสัก

313,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 3 
บ้านแม่สูนน้อย

352,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,600.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 8 
บ้านเพชรไพฑูรย์

391,000.00 0.00 0.00 0.00 390,700.00 300.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 9 
บ้านสันดินแดง

494,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,900.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ

491,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา

495,000.00 0.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดราง
ริน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง

342,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,000.00
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งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

จ านวน 13 โครงการ

จ านวนโครงการ 13 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 23.75      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 23.08      % ของจ านวนโครงการ

500,000.00

4,434,800.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,381,600.00

5,816,400.00      0.00 0.00 990,900.00 390,700.00
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งาน

งานบริหารทัว่ไป

งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อคัคีภยั
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

0.00 10,000.00

0.00 15,000.00ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน  าแบบ
อเนกประสงค์

2,500,000.00 0.00 0.00 2,485,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
ศูนย์ อปพร.

10,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัย
เบื องต้นในสถานศึกษา

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงค์ความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,100.00 7,900.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 540.00 9,460.00

23,500.00 1,500.00

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน  าดับเพลิง 18,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 200,000.00

16,500.00 1,500.00

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง 25,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิต
อาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 30,000.00

269,307.00 99,693.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 อบต.แม่สูน

600,000.00 0.00 0.00 231,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมสิทธิประโยชน์
ให้กับผู้พิการและญาติ

30,000.00 0.00 0.00 0.00
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งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

0.00 20,000.00เงินอดุหนุนเอกชน อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 20,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,990.00 10.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานสภาเด็กต าบลแม่สูน

10,000.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 30,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเยาวชนแม่สูนสมานฉันท์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00

29,750.00 250.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส 30,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าผู้สูงอายุต าบลแม่สูน

30,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
งานด้านคุ้มครองเด็กแก่กลุ่ม
แกนน า

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูง
วัย

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

70,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อการเรียนรู้

80,000.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00

80,000.00 0.00

เงินอดุหนุนส่วนราชการ อุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 334

70,000.00 0.00 0.00 0.00

เงินอดุหนุนเอกชน อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่
สูน

30,000.00 0.00 0.00 0.00

2



งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานกฬีาและ
นันทนาการ

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

จ านวน 27 โครงการ

จ านวนโครงการ 27 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 60.02      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 17 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 62.96      % ของจ านวนโครงการ

91,410.00 64,090.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนต าบลแม่สูน

250,000.00 0.00 0.00 0.00

เบี ยยงัชีพผู้สูงอายุ 19,338,000.00 0.00 0.00 0.00 10,855,900.00 8,482,100.00

เบี ยยงัชีพคนพิการ 4,032,000.00 0.00 0.00 0.00 2,298,400.00 1,733,600.00

306,000.00 294,000.00เบี ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000.00 0.00 0.00 0.00

11,169,103.00

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลแม่สูน

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

16,909,397.00

28,173,000.00    11,400.00 0.00 2,716,000.00 14,193,397.00

3



งาน

งานบริหารทัว่ไป

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
งานส่งเสริม
การเกษตร

งานส่งเสริม
การเกษตร

งานส่งเสริม
การเกษตร

งานส่งเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่ง
น ้าและป่าไม้

จ้านวน 8 โครงการ

จ้านวนโครงการ 8 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 40.07      % ของวงเงินงบประมาณ

ด้าเนินการแล้ว 7 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 87.50      % ของจ้านวนโครงการ

29,925.00 75.00

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานและของดีแม่สูน

30,000.00 0.00 0.00 0.00

29,950.00 50.00

10,030.00 9,970.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์

20,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน

30,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรต้าบล

170,000.00 0.00 0.00 0.00 16,840.00 153,160.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืช
โรงเรือน

80,000.00 0.00 0.00 0.00 62,262.50 17,737.50

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมประชาชนใน
การด้ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650.00 37,350.00

ครุภณัฑ์การเกษตร ค่าจัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบหอย
โข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 
แรงม้า 1 ชุด จ้านวน 2 เคร่ือง

0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00

248,242.50

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 15,700.00

165,957.50

400,000.00         14,200.00 0.00 0.00 165,957.50

1



งาน

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศึกษา

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ัง
คร้ังแรกในอาคารหรือ

โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
ส าหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 172,000.00 60,000.00 0.00 123,000.00 100,906.00 8,094.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

3,674,203.00 20,000.00 0.00 0.00 1,698,150.00 1,996,053.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1,466,020.00 0.00 0.00 0.00 852,720.00 613,300.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,751,667.00 0.00 0.00 53,692.80 1,173,934.00 1,524,040.00

ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา

79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

17,000.00 0.00 0.00 0.00 16,990.00 10.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อง
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900.00 0.00 0.00 0.00 11,370.00 1,530.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

เงินอดุหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4,096,000.00 0.00 0.00 0.00 2,001,000.00 2,095,000.00

1



งาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับ
มธัยมศึกษา

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่

จ านวน 21 โครงการ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

205,450.00 0.00 0.00 0.00 78,400.00 127,050.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ในช่วงปิดภาคเรียน

60,000.00 0.00 0.00 59,400.00 0.00 600.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนจ าน าพรรษา

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

0.00 250,000.00 0.00 192,400.00 40,830.00 16,770.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ต าบลแม่สูน

300,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 50,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งต าบล
แม่สูน

50,000.00 0.00 8,000.00 0.00 39,385.00 2,615.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบลแม่สูน

100,000.00 0.00 0.00 0.00 50,606.00 49,400.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 44,200.00 5,800.00

7,819,262.00

6,621,983.80

13,419,240.00    830,000.00 258,000.00 428,492.80 6,193,491.00

2



งาน

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

จ านวนโครงการ 21 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 47.33      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 14 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 66.67      % ของจ านวนโครงการ

3



งาน

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานก าจดัขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฏกิลู

งานก าจดัขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฏกิลู

งานอนุรักษ์แหล่ง
น  าและป่าไม้

0.00 20,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการทดสอบคุณภาพน  า 20,000.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการท าดีเพื่อแผ่นดินชุมชน
ปลอดขยะ (Zero west)

100,000.00 0.00 0.00 0.00

481,722.00 618,278.00

8,100.00 91,900.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศ

50,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00

9,775.00 20,225.00วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเหมืองฝาย 50,000.00 0.00 0.00 0.00

1



งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานอนุรักษ์แหล่ง
น  าและป่าไม้

จ านวน 7 โครงการ

จ านวนโครงการ 7 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 71.43      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 40.43      % ของจ านวนโครงการ

816,103.00

4,300.00 15,700.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

20,000.00 0.00 0.00 0.00

553,897.00

1,370,000.00      0.00 0.00 0.00 553,897.00

2



งาน

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งบกลาง

จ านวน 7 โครงการ

จ านวนโครงการ 7 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 74.73      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 71.43      % ของจ านวนโครงการ

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

0.00 145,000.00

124,280.77 88,719.23รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 210,000.00 0.00 87,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

145,000.00 0.00 0.00 0.00

62,100.00 0.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

55,000.00 7,100.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในชุมชน

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอาหารปลอดภัย 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

0.00 0.00เงินอดุหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00

244,359.23

369,360.00 10,640.00รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ

380,000.00 0.00 0.00 0.00

722,740.77

710,000.00         257,100.00 0.00 87,000.00 635,740.77



งาน

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,050,000.00 0.00 0.00 381,000.00 559,770.37 109,229.63

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรอง
และพิธีการ

60,000.00 0.00 0.00 0.00 4,725.00 55,275.00

0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ
ต่างๆ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 19,878.00 30,122.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00

61,470.00 7,030.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการ อบต. พบประชาชน 80,000.00 0.00 11,500.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน อบต.
แม่สูน

250,000.00 270,000.00 0.00 0.00 512,186.53 7,813.47

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

60,000.00 10,000.00 0.00 0.00 67,765.00 2,235.00

9,950.00 50.00รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย

10,000.00 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้มีพนักพิง สูง 105 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้มีพนักพิง สูง 115 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 3 บาน 1 ตู้ 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

1



งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1
 ตัว

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโซฟา 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลม 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองขยายเสียง(Power Mix) 0.00 19,150.00 0.00 0.00 0.00 19,150.00

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงอเนกประสงค์แบบเคล่ือนที่ 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI 
Lumens

0.00 27,700.00 0.00 0.00 27,500.00 200.00

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว

0.00 13,000.00 0.00 0.00 12,800.00 200.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

32,000.00 0.00 0.00 0.00 31,980.00 20.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,990.00 10.00

ครุภณัฑ์อืน่ เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00

2



งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานวางแผนสถติิ
และวิชาการ

งานวางแผนสถติิ
และวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

รายจา่ยอืน่ ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความ
พึงพอใจ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

0.00 0.00เงินอดุหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

30,323.14 9,676.86รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000.00 0.00 60,000.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

20,000.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 17,700.00

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,670.00 9,330.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 18,500.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 500.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้มีพนักพิง สูง 105 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

0.00 2,400.00 0.00 0.00 1,800.00 600.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1
 ตัว

0.00 5,000.00 0.00 0.00 4,900.00 100.00
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งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศึกษา

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

32,000.00 0.00 0.00 0.00 31,980.00 20.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน

0.00 17,000.00 0.00 0.00 16,990.00 10.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ชนิด Network แบบที่
 1 (10หน้า/นาที) จ านวน 1 ชุด

0.00 10,000.00 0.00 0.00 9,990.00 10.00

0.00 30,000.00รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 ตู้

9,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 1,000.00

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อง
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300.00 0.00 0.00 0.00 3,790.00 510.00

4,800.00 200.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน แบบล้อ มีพนัก
พิง ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร 
ยาว 70 เซนติเมตร สูง 120 

0.00 3,000.00 0.00 0.00

0.00 19,300.00

3,000.00 0.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาดยาว 
5 ฟุต

0.00 5,000.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300.00 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 0.00 2,590.00 0.00 0.00 0.00 2,590.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 0.00 2,990.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00

0.00 127,500.00เงินอดุหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ฝาง

127,500.00 0.00 0.00 0.00
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งาน
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิม่
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและ
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและ
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและ
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและ
งบกลาง

จ านวน 53 โครงการ

จ านวนโครงการ 53 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 59.59      % ของวงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว 28 โครงการ คิดเป็นอัตราส่วน 52.83      % ของจ านวนโครงการ

82,000.00 218,000.00รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000.00 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องระดับ 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00

ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

0.00 7,900.00ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1

7,900.00 0.00 0.00 0.00

1,210,861.96

ส ารองจา่ย 379,200.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 259,200.00

2,069,158.04

3,472,490.00      421,330.00 613,800.00 381,000.00 1,688,158.04
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