
 

 

 

 

 

 
รายงาน 

การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

 

ประจําปี พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
*************************** 

  ด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 (๓)  โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการรายงานงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  และ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สูน  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่สูนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  ให้ประชาชนได้รับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สูน ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เลขท่ี 400 หมู่ท่ี 1 บ้านแม่สูนหลวง ตําบล
แม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 

                      (นายวันชาติ  ศิริภัทรนกูุล) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
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รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติ วงเงินรวม 95,000,000.-บาท จากฐานข้อมูลปรากฏว่า รายรับจริงเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ รวมเป็นเงิน 97,581,641.27 บาท ( สูงกว่าประมาณการ 2,581,641.27 บาท ) 
และมีการเบิกจ่ายจริงรวม 200 รายการ รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 73,693,838.64 บาท 

จ าแนกออกเป็น 

1. รายจ่ายประจ า จ านวน 126 รายการ วงเงินรวม 29,324,194.51 บาท 
2. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 74 รายการ  

วงเงินรวม 44,369,644.13 บาท ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 รายการ  

วงเงิน 487,000.-บาท 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 14 รายการ  

วงเงิน 26,604,775.-บาท 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 4 รายการ  

วงเงิน 286,993.-บาท 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

จ านวน 14 รายการ วงเงิน 11,833,468.06 บาท 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ านวน 7 รายการ วงเงิน 1,089,736.-บาท 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข จ านวน 23 รายการ  

วงเงิน 1,112,244.65 บาท 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จ านวน 11 รายการ 

วงเงิน 2,955,427.42 บาท 
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กล่าวโดยสรุป : การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ( ห้วงเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน 2564 ) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สามารถด าเนินการในยุทธศาสตรท้ั์ง 7 ด้านในภาพรวม คือ 

   คิดเป็น  77.57 %  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
   และคิดเป็น 58.73 %  ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

นอกเหนือจากการด าเนินการโดยใช้งบประมาณประจ าปี 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้ว ในระหว่างปีงบประมาณได้มี 
การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมด าเนินการเสร็จสิ้นอีก  
จ านวน 4 โครงการ วงเงินรวม 1,833,000.-บาท ดังนี้ 

 
โครงการท่ี 1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านต้นส้าน ปริมาณงาน  
1. ติดตั้งถังเก็บน้ า PE ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมประสานท่อระบบ  
2. ติดตั้งปั๊ม 2 HP พร้อมตูค้วบคุม 3. ติดตั้งถังกรองเหล็ก  100 เซนติเมตร  
สูง 150 เซนติเมตร 4. ปรับปรุงระบบถังกรองเก่า วงเงินท่ีขอจ่าย 500,000.-บาท 

โครงการท่ี 2 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านหนองยาว ปริมาณงาน  
1. ติดตั้งถังเก็บน้ า PE ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมประสานท่อระบบ  
2. ติดตั้งปั๊ม 2 HP พร้อมตูค้วบคุม 3. ติดตั้งถังกรองเหล็ก  100 เซนติเมตร  
สูง 150 เซนติเมตร 4. ปรับปรุงระบบถังกรองเก่า วงเงินท่ีขอจ่าย 480,000.-บาท 

โครงการท่ี 3 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมูท่ี 10 บ้าน 
สันมะเฟืองปริมาณงาน รางปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 170 เมตร วงเงินท่ีขอจ่าย 493,000.-บาท 

โครงการท่ี 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ 
ชัยเกษม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 360,000.-บาท 
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ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูนได้แสดงความเห็นจากผลการติดตามและประเมินผล ฯ ดังนี้ 
1. ในปี 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรน่า COVID-19 เป็นผลให้ หลาย ๆ โครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้รับบริการจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด 
ในรอบปีถัดไปควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปกติ
แบบใหม่ (NEW NORMAL) 

2. แผนรองรับการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ควรปรับเปลี่ยนให้มี
ความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากปีท่ีผ่านมาพบว่าวงเงินส ารอง
จ่ายท่ีตั้งไว้ไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์จริง จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มกลาง
ปีงบประมาณ อยู่บ่อยคร้ัง หากไม่สามารถเพ่ิมวงเงินให้เพียงพอแก่การเผชิญ
เหตุครอบคลุมท้ังสิบสองเดือนได้ ก็ควรพิจารณาจ่ายจากเงินสะสมท่ีได้กัน
ส ารองไว้ ท้ังนี้จะต้องมีรายละเอียดปรากฏในแผนมากกว่าเดิม โดยอาศัยข้อมูล
สถิติย้อนหลังว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นประเภทใด วงเงินมากน้อยแค่
ไหน เชน่ วาตภัย อุทกภัย ภัยโรคระบาด ตั้งงบประมาณแล้ว เมื่อถึงเวลาท่ีต้อง
เบิกจ่ายก็ควรยึดหลักการรักษาเสถียรภาพให้มั่นคง คือ “เตรียมให้พอ จ่ายให้
เหลือ” ไม่ใช่เมื่อตั้งงบไว้ไม่พอก็โอนมาเติมแล้วเบิกจ่ายจนหมด โดยไม่ส ารอง
ส าหรับห้วงเดือนที่เหลือ 

3. การพัฒนาบุคลากรควรสนับสนุนให้ใช้วิธีการอบรมออนไลน์มากขึ้น แล้วขยาย
ผลโดยการจัดท าส่ือความรู้ ท้ังในรูปแบบเอกสาร วีดีโอ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมีความทันสมัยคล่องตัว สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย 

4. แผนพัฒนาการศึกษา ในส่วนของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  
ท่ีผ่านมาพบว่ามีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลจ านวนนักเรียน ที่มักมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควรปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง ให้มีความแม่นย า ตามปีการศึกษา อาทิเช่น เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน ในการตั้งงบประมาณควรแยกตั้งจ่ายเป็นรายโครงการ และ
รายสถานศึกษา เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนให้มีน้อยท่ีสุด 

5. การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี ควรแยกประเภท แยกแผนงานให้
ชัดเจน ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจัดท าฐานข้อมูลสถิติ เช่น การช่วยเหลือ
จากเหตอุัคคีภัย ตั้งไว้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน , การช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายด้านพืช ตั้งไว้ในแผนงานการเกษตร , การ
ช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตก็ควรตั้งไว้ใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 ( รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ีแนบท้าย ) 



ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รายจ่ายประจํา จํานวน 16 รายการ = 6,706,200.-บาท
จํานวน 142 รายการ
วงเงินรวม 37,800,530.-บาท ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 23 รายการ = 28,835,400.-บาท
ข้อบัญญัติ 64
จํานวน 268 รายการ ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงินรวม 95,000,000.-บาท จํานวน 8 รายการ = 1,226,200.-บาท

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 4 การศึกษา ศาสน วัฒนธรรม
จํานวน 126 รายการ จํานวน 26 รายการ = 13,724,114.-บาท
วงเงินรวม 57,199,470.-บาท

ยุทธศาสตร์ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 7 รายการ = 1,278,000.-บาท

ยุทธศาสตร์ 6 การสาธารณสุข
จํานวน 24 รายการ = 1,067,500.-บาท

ยุทธศาสตร์ 7 การเมืองและการบริหาร
จํานวน 22 รายการ = 4,362,056.-บาท



จํานวนโครงการทั้งหมด

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2564

(โครงการ)

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(IS) 15 14 1     6,706,200.00       487,000.00 7.26% 6.67%

2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(QL) 23 9 14   28,835,400.00   26,604,775.00 92.26% 60.87%

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(EC) 8 4 4     1,226,200.00       286,993.00 23.41% 50.00%

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม(ED) 27 13 14   13,724,114.00   11,833,468.06 86.22% 51.85%

5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(EV) 7 0 7     1,278,000.00     1,089,736.00 85.27% 100.00%

6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข(HC)
24 1 23     1,067,500.00     1,112,244.65 104.19% 95.83%

7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
(BA) 22 11 11     4,362,056.00     2,955,427.42 67.75% 50.00%

รวม 126 52 74   57,199,470.00   44,369,644.13 77.57% 58.73%

รายงานสรุปสถานะการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ยัง
ไม่
ดํา
เน
ินก

าร
(โค

รง
กา
ร)

ดํา
เน
ินก

าร
แล

้ว
(โค

รง
กา
ร) วงเงิน

งบประมาณที่ตั้ง
ไว(้บาท)

วงเงินเบิกจ่าย
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
(ของวงเงิน
งบประมาณ)

คิดเป็นร้อยละ
(ของจํานวน
โครงการ)
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 1 บ้านแม่สูนหลวง

487,400.00        -                  -                  -                  487,000.00        400.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ

488,100.00        -                  -                  488,000.00        -                  100.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 14 บ้านสันติพัฒนา

495,400.00        -                  -                  495,000.00        -                  400.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 16 บ้านหนองยาวใต้

312,900.00        -                  -                  312,000.00        -                  900.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 17 บ้านหนองยาวเหนือ

426,400.00        -                  -                  426,000.00        -                  400.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 2 บ้านปางสัก

489,600.00        -                  -                  489,600.00        -                  -                  

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 3 บ้านแม่สูนน้อย

387,800.00        -                  -                  387,300.00        -                  500.00             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 5 บ้านล้องอ้อ

301,600.00        -                  -                  252,000.00        -                  49,600.00         

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
ใหม่โป่งผา

452,600.00        -                  -                  451,000.00        -                  1,600.00           

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
สันป่าแดง

338,900.00        -                  -                  338,900.00        -                  -                  

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
นิคม:เพชรไพฑูรย์

403,300.00        -                  403,300.00        -                  -                  -                  

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้าน
แม่สูนน้อย

-                  403,300.00        -                  403,000.00        -                  300.00             

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
สันดินแดง

685,000.00        -                  -                  683,500.00        -                  1,500.00           

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวการจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 1 บ้าน
แม่สูนหลวง ซอย 1

447,100.00        -                  -                  446,000.00        -                  1,100.00           
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวการจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 12 บ้าน
สันมะม่วง

491,600.00        -                  -                  490,000.00        -                  1,600.00           

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวการจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมผิว ASPHALT 
CONCRET หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองยาว

498,500.00        -                  -                  497,000.00        -                  1,500.00           

รวมทั้งหมด 6,706,200.00     403,300.00        403,300.00        6,159,300.00     487,000.00        59,900.00         

15 14 1

หมายเหต ุ: ระหว่างปีงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีก 4 โครงการ วงเงินรวม 1,833,000.-บาท
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,208,400.00    -                  60,000.00         -                  20,911,200.00    1,237,200.00     

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,512,000.00     -                  -                  -                  4,187,800.00     324,200.00        

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000.00        -                  -                  -                  472,000.00        128,000.00        

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลแม่สูน 100,000.00        -                  -                  -                  100,000.00        -                  

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 100,000.00        -                  -                  -                  40,098.00         59,902.00         

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

5,000.00           -                  -                  -                  4,826.00           174.00             

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน อาสาสมัคร อป
พร. ตําบลแม่สูน

50,000.00         -                  -                  -                  -                  50,000.00         

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําตําบล

50,000.00         -                  -                  -                  -                  50,000.00         

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
เด็กจมน้ําในสถานศึกษา 15,000.00         -                  -                  -                  -                  15,000.00         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,000.00         -                  -                  -                  9,700.00           300.00             

งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ในช่วงปิดภาค
เรียน

60,000.00         -                  -                  -                  45,000.00         15,000.00         

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.แม่สูน 600,000.00        30,000.00         -                  -                  614,246.00        15,754.00         

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิตตําบลแม่สูน 70,000.00         -                  -                  -                  69,905.00         95.00               

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ ฯ

20,000.00         -                  -                  -                  -                  20,000.00         

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 5,000.00           -                  -                  -                  -                  5,000.00           

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายอบรม
ธรรมะสร้างสุข 25,000.00         -                  -                  -                  25,000.00         -                  

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ
สร้างพื้นที่การเรียนรู้และ
การดูแลกันในชุมชน
ตําบลแม่สูน

45,000.00         -                  -                  -                  -                  45,000.00         
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองเด็กตําบลแม่สูน

15,000.00         -                  -                  -                  -                  15,000.00         

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
แม่สูน

50,000.00         -                  -                  -                  50,000.00         -                  

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อการ
เรียนรู้ผู้สูงอายุตําบลแม่สูน

120,000.00        -                  -                  -                  -                  120,000.00        

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนแม่สูน 45,000.00         -                  -                  -                  45,000.00         -                  

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
ตําบลแม่สูน 30,000.00         -                  -                  -                  30,000.00         -                  

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนตําบลแม่สูน

100,000.00        -                  -                  -                  -                  100,000.00        

รวมทั้งหมด 28,835,400.00    30,000.00         60,000.00         -                  26,604,775.00    2,200,625.00     

23 0 14
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

15,000.00         -                  -                  -                  -                  15,000.00         
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน 15,000.00         -                  -                  -                  -                  15,000.00         

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเกษตร
และของดีตําบลแม่สูน 100,000.00        -                  -                  -                  -                  100,000.00        

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจํา

269,000.00        -                  -                  -                  218,500.00        50,500.00         

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
ทําน้ําหมักชีวภาพ 20,000.00         -                  -                  -                  19,998.00         2.00                 

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริม
ประชาชนในการ
ดํารงชีวิตตามแนว

20,000.00         -                  -                  -                  19,995.00         5.00                 

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อรถไถพรวนดิน
จํานวน 1 คัน 39,000.00         -                  -                  -                  28,500.00         10,500.00         

งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานการเรียนรู้
ศูนย์บริการและถ่ายทอด

748,200.00        -                  -                  748,200.00        -                  -                  

รวมทั้งหมด 1,226,200.00     -                  -                  748,200.00        286,993.00        191,007.00        

8 1 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 250,000.00        -                  -                  -                  243,000.00        7,000.00           
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000.00         -                  15,000.00         -                  -                  35,000.00         

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวันของสถานศึกษา

5,000.00           -                  -                  -                  -                  5,000.00           
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนิเทศการ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

5,000.00           -                  -                  -                  5,000.00           -                  
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,000.00           -                  -                  -                  4,940.00           60.00               
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น ฯ

50,000.00         -                  -                  -                  -                  50,000.00         

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

4,093,499.00     450,000.00        -                  -                  4,054,360.00     489,139.00        

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1,324,340.00     -                  -                  -                  1,133,350.00     190,990.00        

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 2,362,675.00     43,329.92         -                  -                  2,314,476.06     91,528.86         
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 110,600.00        -                  -                  -                  110,600.00        -                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
สําหรับติดตั้งในอาคาร 60,000.00         -                  -                  -                  58,600.00         1,400.00           

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 
ชนิด 2 ตา 32,500.00         -                  -                  -                  30,700.00         1,800.00           

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

200,000.00        -                  -                  199,000.00        -                  1,000.00           
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องน้ํา 
ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

500,000.00        -                  -                  500,000.00        -                  -                  
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

-                  300,000.00        -                  300,000.00        -                  -                  
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน

300,000.00        -                  300,000.00        -                  -                  -                  
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน -                  100,000.00        -                  -                  -                  100,000.00        

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ํา 
ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

100,000.00        -                  -                  100,000.00        -                  -                  
งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. โครงการอาหาร
กลางวัน

3,384,000.00     -                  -                  -                  3,351,880.00     32,120.00         

งานระดับ
มัธยมศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ (ระดับมัธยม )

574,500.00        20,134.00         -                  -                  445,562.00        149,072.00        

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ด้าน 5,000.00           -                  -                  -                  -                  5,000.00           

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งธรรมหลวง 
เทศมหาชาติ 30,000.00         -                  -                  -                  -                  30,000.00         
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการธรรมสัญจร 20,000.00         -                  -                  -                  -                  20,000.00         
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีหล่อ
เทียนและถวายเทียน
พรรษา

30,000.00         -                  -                  -                  10,000.00         20,000.00         
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฟื้นฟู สืบสาน 
อักษรล้านนา 10,000.00         -                  -                  -                  -                  10,000.00         

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวัด ประชารัฐ 
สร้างสุข ฯ 12,000.00         -                  -                  -                  -                  12,000.00         

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 100,000.00        -                  -                  -                  40,500.00         59,500.00         

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง
ตําบลแม่สูน

80,000.00         -                  -                  -                  30,500.00         49,500.00         
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมจริยธรรม
และศีลธรรมของเยาวชน 30,000.00         -                  25,000.00         -                  -                  5,000.00           

รวมทั้งหมด 13,724,114.00    913,463.92        340,000.00        1,099,000.00     11,833,468.06    1,365,109.86     

27 4 14

11



งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

25,000.00         -                  -                  -                  13,500.00         11,500.00         

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทดสอบคุณภาพ
น้ํา 20,000.00         -                  -                  -                  13,600.00         6,400.00           

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทําดีเพื่อแผ่นดิน
ชุมชนปลอดขยะ (Zero 
waste)

50,000.00         -                  -                  -                  33,000.00         17,000.00         

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขมลพิษทางอากาศ 50,000.00         -                  -                  -                  50,000.00         -                  

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 1,120,000.00     -                  -                  -                  966,738.00        153,262.00        
งานอนุรักษ์
แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระกียรติ์ 3,000.00           2,990.00           10.00               

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ 10,000.00         9,908.00           92.00               

รวมทั้งหมด 1,278,000.00     -                  -                  -                  1,089,736.00     188,264.00        

7 7

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 380,000.00        3,175.00           -                  -                  383,175.00        -                  

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 50,000.00         190,000.00        -                  -                  215,261.45        24,738.55         

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ ฯ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 145,000.00        -                  -                  -                  46,337.20         98,662.80         

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00         65,000.00         -                  -                  87,471.00         7,529.00           

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

82,500.00         -                  -                  -                  -                  82,500.00         

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอาหารปลอดภัย 20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่
สูนหลวง โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
สันมะเฟือง โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน
สันป่าเกี๊ยะ โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
สันมะม่วง โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้าน
ใหม่โป่งผา โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
สันติพัฒนา โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้าน
ใหม่ชัยเกษม โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองยาวใต้ โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้าน
หนองยาวเหนือ โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปาง
สัก โครงการพระราชดําริ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่
สูนน้อย โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสัน
ป่าแดง โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านล้อ
งอ้อ โครงการพระราชดําริ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
ต้นส้าน โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองยาว โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
นิคม:เพชรไพฑูรย์ 

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสัน
ดินแดง โครงการ

20,000.00         -                  -                  -                  20,000.00         -                  

รวมทั้งหมด 1,067,500.00     258,175.00        -                  -                  1,112,244.65     213,430.35        

24 23
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 400,000.00        560,000.00        -                  -                  905,555.00        54,445.00         

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 1,124,000.00     250,000.00        -                  -                  1,283,916.82     90,083.18         

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 600,000.00        -                  -                  -                  -                  600,000.00        

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 65,000.00         -                  -                  -                  60,450.00         4,550.00           

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและของดี
ตําบลแม่สูน

30,000.00         -                  29,800.00         -                  -                  200.00             

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 
อบต.แม่สูน

250,000.00        -                  -                  -                  -                  250,000.00        

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.แม่สูน 100,000.00        -                  -                  -                  -                  100,000.00        

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการองค์กร Green &
 Clean 15,000.00         -                  -                  -                  15,000.00         -                  

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 15,000.00         -                  15,000.00         -                  -                  -                  

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์(Smart
 Card Reader)

700.00             -                  -                  -                  690.00             10.00               

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอฝาง จํานวน 
27,500.- บาท

27,500.00         -                  -                  -                  27,500.00         -                  
งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 15,000.00         -                  -                  -                  -                  15,000.00         

งาน
บริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 148,000.00        10,000.00         10,000.00         -                  91,179.00         56,821.00         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
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งาน
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

งาน
บริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

254,000.00        70,000.00         -                  -                  296,679.00        27,321.00         

งาน
บริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

25,000.00         -                  -                  -                  -                  25,000.00         
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 30,000.00         -                  -                  -                  2,400.00           27,600.00         
งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกองร้อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 334 
โครงการการศึกษาเพื่อ

70,000.00         -                  -                  -                  70,000.00         -                  
งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอฝาง 100,000.00        -                  -                  -                  -                  100,000.00        

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 204,000.00        -                  -                  -                  202,057.60        1,942.40           
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
บริเวณบ้านพักข้าราชการ
 ฯ

488,856.00        -                  -                  488,000.00        -                  856.00             
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ต่อเติมผนังอาคาร
จักรพรรดิ์ 300,000.00        -                  -                  300,000.00        -                  -                  

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ

ค่าจ้างออกแบบ ฯ 100,000.00        -                  -                  -                  -                  100,000.00        

รวมทั้งหมด 4,362,056.00     890,000.00        54,800.00         788,000.00        2,955,427.42     1,453,828.58     
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