
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเสา้ 
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี



 

 

สรุปรายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

๑ โครงการอบรมการทำขนมไทย     
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
อบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
สตรี"     

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

2 โครงการอบรมการทำอาหารให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
อบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ" 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี" 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐- 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

4 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุมเส้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
อบรมเยาวชน เพื่อการพัฒนาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลสุมเส้า” 

3๐,๐๐๐ -3๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  
 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐- 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 



 
 
 
 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

6 โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน 
ตามแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเลี้ยง
ไก่ไข่ไอโอดีน ตามแบบหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

7 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ฯลฯ    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการเกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ฯลฯ    

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

8 โครงการฝึกอบรมการผลิตและ
จำหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเชื้อ
ราไตรโดเดอร์มา  

2๐,๐๐๐ 20,000- 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

9 โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมัก EM เพื่อเป็นการส่งเสริมกาทำเกษตรเชิงอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

10 โครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรียใ์ช้
ทดแทนปุ๋ยเคม ี

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทน
ปุ๋ยเคมี 

๓๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การทำโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

11 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงิน
ค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยสนับสนุนให้แก่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี                                               

500,000 ๔๗๔,๕๑๕ ๒๕,๔๘๕      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

12 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ประจำปี 2564 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างทีป่ระสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเน่ืองมาจาก
การทำงานให้แก่นายจ้าง 

30,000 30,000 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

13 เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
เขตตำบลสุมเส้าจำนวน  1,982 คน 

15,522,000 15,522,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

14 เบี้ยยงัชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการใน
เขตตำบลสุมเส้า จำนวน  386 คน 

3,705,600 3,705,600 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

15 เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตตำบลสุมเส้า จำนวน  20 คน คน
ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน   

120,000 120,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

16 เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
ในเขตตำบลสุมเส้าอันเป็นการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชน          

800,000 7๗๓,2๔5 ๒๖,7๕5      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

17 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

450,000 450,000 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



ป ร ะ จ ำ ป ี  2 5 6 4  ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถ ิ ่น พ.ศ.
2536  

18 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ น เง ินบำ เหน ็จ ให ้กับ
ล ูกจ ้างประจำ ตำแหน่ง เจ ้าหน้าที่
ประสานงานชนบทในส่วนที ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา  

50,000 ๔๙,๗๐๑.๙๖ ๒๙๘.๐๔      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
 
2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่
าง

ดำเนิ
นการ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

19 โครงการจ้างเหมาส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในการ
สำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการ 

๓๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

20 โครงการตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่ง
การ เช่น โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

200,00๐ ๑๗๔,๐๗๐ ๒๕,๙๓๐      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

21 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวาระ
หรือยกฐานะเป็นเทศบาล 

800,000 800,000- 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



22 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕64 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป ้ายประชาสัมพันธ์ ค ่าอาหาร ค ่าว ัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

23 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

24 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ
พน ักงานจ ้ า ง  เพ ื ่ อพ ัฒนานำไปส ู ่ การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า   

10,000 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

25 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝ ึกอบรมพ ัฒนาศ ักยภาพของบ ุคลากร
ท ้องถ ิ ่นเพ ื ่อเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
 

20,000 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

27 โครงการอบรมตามมาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับ
สินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน
ร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    

10,000 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



28 โครงการออกพื้นที่ในการจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ในการ
จัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบถึง
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนำโครงการ
เข้ามาบรรจุเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้าเป็นหน่วยงาน
อำนวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ   

20,000 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

29 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

10,000 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

30 โครงการอบรมด้านกฎหมาย
เลือกต้ัง  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้าน
กฎหมายเลือกต้ัง ฯลฯ  

15,000 - 15,000      สำนักปลัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ 

31 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

10,000 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

32 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล      
สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  
อสม. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เป็น
ต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  

100,000 100,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

33 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ
ครู พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

100,000 100,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

34 โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 50,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



35 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองปรับอากาศ 
ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
และค่าซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ และรถ
กระเช้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรุงเทพมหานคร 

200,000 1๘๒,๑๐0 ๑๗,๙๐0      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

36 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ประจำตำบลสุมเส้า 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

37 โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (OTOS) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำ
โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตาม
โครงการหน่ึงตำบลหน่ึงทีมกู้ชีพกูภ้ัย 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

38 โครงการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกซ้อม
แผนดับเพลิงในสถานประกอบการ  

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

39 ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ประจำ
ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ประชาชน (ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กบัผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนยบ์ริการช่วยเหลือ
ประชาชน  
(ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย 

38๐,๐๐๐ 3๗๓,๔00 ๖,๖00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

40 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
ไฟป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในเขตพื้นที่
ตำบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



41 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน และการเสริมสร้าง
วินัยจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และการเสริมสร้างวินัย
จราจร/เสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

42 โครงการ “เยาวชนพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการ “เยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด” ในสถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

43 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน และการเสริมสร้าง
วินัยจราจรสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และการเสริมสร้างวินัย
จราจรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

44 โครงการฝึกอบรมทบทวน
จิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่
าง

ดำเนิ
นการ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

45 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ" 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

46 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับผูสู้งอายุ" 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

47 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้
ยาในผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ" 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

48 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
เ ย ี ่ ย ม บ ้ า นผ ู ้ ป ่ ว ย ย า ก ไ ร ้  ค น พ ิ ก า ร 
ผู้ด้อยโอกาส"  

4๐,๐๐๐ 40,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



49 โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้
พิการ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
อบรมอาชีพให้กับผู้พิการ" 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

50 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว"  
 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงวยั"  

10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 

2.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่
าง

ดำเนิ
นการ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

52 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง หรือ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
รับงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

25๐,๐๐๐ ๒๔๕,๔๐๐ ๔,๖๐๐      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

53 โครงการจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือจ้างหน่วยงานราชการหรือ
เอกชนที่มีความชำนาญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือจ้าง
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มีความ
ชำนาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , 
บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า เพื่อให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้
ตามปกติ 

10๐,๐๐๐ ๘๘,๔๓๗ ๑๑,๕๖๓      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



54 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุม เพื่อให้มี
สภาพใช้งานได้ดีตามปกติ และเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน 
ให้มีสภาพใชง้านได้ดีตามปกติ  

10๐,๐๐๐ 62,000 38,000      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

55 โครงการจ้างผู้ใหบ้ริการที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
หรือสถาปัตยกรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม หรือ
สถาปัตยกรรม ในการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

5๐,๐๐๐ 36,000 14,000      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่
าง

ดำเนิ
นการ 

ดำเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้าน
สุมเส้า -   นาบัว  หมู่ที่ 1   

เพื ่อจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุมเส้า - นาบัว  
หมู่ที่ 1 บ้านสุมเส้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง 
คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า    

300,000 ๒๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



 
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองนาไฮ  หมู่ที่ 2      
 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้างเหมาก ่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู ่บ ้าน บ้าน
หนองนาไฮ  หมู ่ที ่ 2  ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทาง 
คสล.    ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า  
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

58 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน  หมู่ที่ 
5 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 สายหน้า
วัดขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่
น้อยกว่า 390 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 11   

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้างเหมาก ่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า   
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยวังโตน หมู่ที่ 15    

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้างเหมาก ่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยวังโตน  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 เมตร  หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 
เมตร หรือพื ้นที ่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



360 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า   
 

61 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หนอง
เม็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 18 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองเม็ก   โดยก่อสร้างทางวิ่งออกกำลังกาย 
คสล.บนคันดินหนองเม็กขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.70 เมตร หรือ
ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบล    สุมเส้า   
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

62 โครงการก่อสร้างทางวิ่งออก
กำลังกายรอบสนามฟุตบอล   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าก่อสร้างทางวิ่งออกกำ
กลังกาย ขนาดกว้าง 1.80 เมตร  ยาว 441 
เมตร   หนา 0.10 เมตร ขนาด ท่อ Ø 0.30 
เมตร จำนวน 12 ท่อน     ตามรายละเอียด
แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า 
 

350,000 349,000 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

63 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
และบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปพร้อม
ฝาปิดเหล็กตะแกรง  บ้านหนอง
แสนตอ หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหมาก่อสร้างงานวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาด Ø 0.40 X 
1.00 เมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งบ ่ อพ ัก  คสล.
สำเร็จรูปและฝาปิดเหล็กตะแกรงรวมความ
ยาว 175 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล
สุมเส้า  
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

64 โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อ
พักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
หนามแท่ง หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อ
ระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรง ขนาด Ø 0.40 
X 1.00 เมตร พร้อมติดตั ้งบ ่อพัก คสล.
สำเร็จรูปและฝาปิดเหล็กตะแกรง  
ยาว 210 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  
 

200,000 ๒๙๙,๐๐๐ 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

65 โครงการขุดลอกลำห้วยพรมโลก  
บ้านดงปอ หมู่ที่ 4   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยพรม
โลก บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ขนาด ปากกว้าง  12  

495,000 494,000 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



เมตร  ยาว 800 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. ตามรายละเอียด
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า  

66 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.
แบบมาตรฐาน มข.2527  บ้าน
ดงยาง หมู่ที่ 6   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 บ้านดง
ยาง บริเวณลำห้วยหินเลน  ขนาดกว้าง 12  
เมตร  ยาว 800 เมตร   
สันฝายสูง 1.50 เมตร  ผนังข้างสูง 3.00 
เมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนมาตรฐาน มข.
2527 หรือข้อกำหนดขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า  

500,000 ๔๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

67 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สระ
หนองผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่
ที่ 8 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
สระหนองผือ บ้านหนองผือน้อย หมู ่ที ่ 8  
โดยปรับแต่งพ ื ้นท ี ่และจัดสวนหย่อมให้
สวยงาม ตามรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้ากำหนด 

200,000 ๑๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

68 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 6 เมตร ชนิด 
1 เตาเผา  
ตามรายละเอียดแบบแปลน  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 1  หลัง   

650,000 - 650,000      กองช่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ 

69 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 
1 เตาเผา  
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 1 หลัง   

650,000 - 650,000      กองช่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ 

70 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6 เมตรชนิด 1 
เตาเผา   
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 1  หลัง   

650,000 - 650,000      กองช่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ 



71 โครงการก่อสร้างศาลาโดมและ
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
เจริญศรี  
หมู่ที่ 10 และ บ้านสุมเส้า  หมู่ที่ 
12   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าก่อสร้างศาลาโดมและ
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ โครงสร้างเหล็ก
มุงหลังคาด้วยเมทัลซีส ตามรายละเอียดแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบล 
สุมเส้ากำหนด  
 

350,000 349,000 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

72 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 
19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลาโดม
เอนกประสงค์ โครงสร้างเหล็กมุงหลังคา
เมทัลซีส ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 
12.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

250,000 ๒๔๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

73 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ชุมชน บ้านโนนทับช้าง หมูท่ี่ 16 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว และติดต้ังลำโพงเสียงตามสาย  จำนวน 
3 จุด   
พร้อมอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง เครื่องส่ง
สัญญาณ  
ตามรายละเอียดแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้ากำหนด 

150,000 ๑๔๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

74 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ 
13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านโนนสร้างคำ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ 
ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้ากำหนด  

200,000 ๑๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบ้านพบสขุ-ห้วยห้างและซอย
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 11 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินอุดหนุนการไฟฟ้าส ่วน
ภูมิภาคอำเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลน และ
ประมาณการของการไฟฟ้าส ่วนภ ูม ิภาค
อำเภอเพ็ญ  ตามจำนวนพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้ากำหนด   

200,000 ๑๙๙,๐๐๐ ๑,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและส่ิงแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

76 โครงการรณรงค์รักษ์โลกให้ปั่น
จักยาน ร่วมกันลดมลพิษทาง
อากาศ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
รณรงค์รักษ์โลกให้ปั่นจักยาน ร่วมกันลด
มลพิษทางอากาศ   

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

77 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 
การใช้น้ำอย่างประหยัด และการ
จัดการน้ำเสียในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการ
จัดการน้ำเสียในชุมชน 

2๐,๐๐๐ ๒0,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

78 โครงการส่งเสริมการใช้ EM ball 
เพื่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมการใช้ EM ball เพื ่อการบำบัดน้ำ
เสียในชุมชน  

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

79 โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเน่ือง
ในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

5,๐๐๐ 5,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

80 โครงการอบรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

10,๐๐๐ 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



81 โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก     

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก     

5,๐๐๐ 5,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

82 โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันอนุรักษ์น้ำโลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันอนุรักษ์น้ำโลก 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

83 โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

84 โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคลอง
สวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ำสาธารณะ 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

85 โครงการศึกษาดูงานการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงเกษตรยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษา
ดูงานการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชิงเกษตรยั่งยืน 

30,๐๐๐ 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

86 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูก
ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อม
โลก  

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

87 โครงการจัดทำการบำบัดน้ำเสีย
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำการบำบัดน้ำ
เสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
5.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลื
อ 

(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

88 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุน
สุขภาพชุมชน หรือ  สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพ
ชุมชน หรือ  สปสช.) ในการบริการสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและป้องกันโรค

40๐,๐๐๐ 400,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



ระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกัน
หลักสุขภาพแหง่ชาติ    

 
 5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

89 โครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

90 โครงการป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อย  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ 29,990 10.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

91 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ฯลฯ  

๓๐,๐๐๐ ๓0,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

92 โครงการจัดต้ังศูนย์กระจาย
วัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการจัดตั ้งศูนย์กระจายวัคซีน และรับ
แจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์  

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

93 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการ  
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า”  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

10,๐๐๐ 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



94 โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและ
แมว 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 

50,000 50,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

95 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 

ปศุสัตว์ 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์ 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลื
อ 

(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

96 การอบรมให้ความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร และ
สิ่งแวดล้อม ใหแ้ก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านค้า แผงลอย
จำหน่ายอาหาร และผู้จำหน่าย
อาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า แผงลอย
จำหน่ายอาหาร และผู้จำหน่ายอาหารใน
ตลาด ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

97 โครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 
ระดับตำบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
บริหารจัดการในกระบวนการสอบสวนโรค
ของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 

ระดับตำบล เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในเขต
ตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

98 โครงการดำเนินการจัดการ
คุณภาพอากาศ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ
คุณภาพอากาศ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

99 โครงการดำเนินการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา
หมู ่บ้าน ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า 

3๐,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



100 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
แก่แกนนำสุขภาพตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุม
โรคแก่แกนนำสุขภาพตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

101 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่แกน
นำสุขภาพตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่
แกนนำสุขภาพตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

102 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ทันต-สุขภาพในกลุ่มผู้สงูอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

103 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให ้ความร ู ้ด ้ านโภชนาการในกล ุ ่มหญิง
ต้ังครรภ์      

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

104 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให ้ความร ู ้แก ่ประชาชนในการป ้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล  

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

105 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็น
พาหะนำโรค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง
เป็นพาหะนำโรค 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

106 โครงการอบรมฝึกทักษะเสริม
เกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่
นักเรียนในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำ
แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

107 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอา
ชีว- อนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

108 โครงการส่งเสริมการออกกำลัง
กายทุกวันพุธ 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ 

2๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

109 โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อม
กัน รับวันสงกรานต์ 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการ
รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

110 โครงการทำความสะอาดคร้ังใหญ่ 
สร้างวินัย 5ส  Big Cleaning 
Day 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำ
ความสะอาดครั ้งใหญ่ สร้างวินัย 5ส  Big 
Cleaning Day ขององค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ 10,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



111 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย์ 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ 

10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

112 โครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคาร
ขยะรีไซเคิลและสมาชิก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ
รีไซเคิลและสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

113 โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัด
นิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 
2563 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

114 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม
ให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

20,๐๐๐ 20,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

115 โครงการจัดนิทรรศการรณรงค์
ตรวจ “HIV” เน่ืองในวันรณรงค์
ตรวจ     เอชไอวี 1 กรกฎาคม 
2564 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดนิทรรศการ
รณรงค์ตรวจ “HIV” เน่ืองในวันรณรงค์ตรวจ
เอชไอวี  1 กรกฎาคม 2564 

5,๐๐๐ 5,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์
ขั้นสูง (EMT) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าลงทะเบ ียนอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นสูง (EMT) จำนวน 115 ชั่วโมง 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  

27,๐๐๐ 27,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

117 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน 
เพ ื ่ อจ ั ดทำโครงการพระราชดำร ิด ้าน
สาธารณสุข หม ู ่บ ้านละ 20,000  บาท 
จำนวน 19 หมู่บ้าน  

380,๐๐๐ 380,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

118 โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(covid – 19)    

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid – 
19)   

30,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

119 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด 
ใส่ใจสิง่แวดล้อม (Udon go 
clean)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนน
สวย     เม ืองสะอาด ใส ่ใจส ิ ่งแวดล้อม 
(Udon go clean)  

30,๐๐๐ 30,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



120 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
บริโภค  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารและด้านการจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภค  
 

20,๐๐๐ ๒0,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

121 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและการ
จัดการ      มูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอย 

20,๐๐๐ ๒0,000 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการ
ดำเนินการ 

รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์อยู่
ระหว่
าง

ดำเนิ
นการ 

ดำเนิ
นการ
แล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามาร

ถ
ดำเนิน
การได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

122 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
เช่น ค่าของขวัญ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
จัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

123 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุม
เส้า 

2๐,๐๐๐ 20,000 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

124 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการ
จัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย” เพื่อให้
เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จของผลการเรียนที่ผ่านมาของ
เด็กปฐมวัย และส่งเสริมให ้เด็กเกิดแรง
บันดาลใจใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



ถึงการแสดงออกทางด ้านความคิดและ
สติปัญญา ฯลฯ 

125 เงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน 
ประเภทอาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน 
ประเภทอาหารเสริมตามหลักโภชนาการ ให้
ครบ ๕ หมู่ เช่น ไอโอดีน ผลไม้ ให้แก่เด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า ทั้ง 8 ศูนย์  

350,35๐ 350,35๐ 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

126 โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
สนับสนุน ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ประจำตำบล ทั้ง 8 ศูนย์  
ในอัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน  

๑,401,4๐๐ ๑,401,4๐๐ 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

127 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า      ทั้ง 8 ศูนย์ (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)  

486,200 486,200 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

128 โครงการอาหารเสริม (นม) 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
สุมเส้า จำนวน 7 โรง จำนวน 260 วัน       

๒๕๑๘,880 ๒,๔๒๕,๒๐๑.๘๖ ๙๓,๖๗๘.๑๔      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

129 โครงการอาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า ทั ้ง 8 ศูนย์  นมบรรจุกล่อง 
กล่องละ 8 บาท จำนวน 260 วัน 

๒๕๑๘,880 ๒,๔๒๕,๒๐๑.๘๖ ๙๓,๖๗๘.๑๔      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

130 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

โครงการอาหารกลางวัน เพื ่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเร ียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า จำนวน 7 โรง ในอัตรา มื้อละ 20 บาท
ต่อคน จำนวน 200 วัน 

๓,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๕๑๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

131 โครงการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 
ปี) องค์การบริหารส่วนตำบลสุม
เส้า 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) องค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

323,180 ๓๑๖,๗๖๐ ๖,๔๐๐      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



132 โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียน
นักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า 
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจัดทำโครงการ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาภายในเขต
ตำบลส ุมเส ้า ในช ่วงป ิดภาคเร ียน เช่น  
ค ่าจ ้าง, ค ่าตอบแทน, ค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยง หรือ
ค่าจ้างในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ 

100,000 100,000 0.00      กองการศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลื
อ 

(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

133 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณี  
“สุมเส้าเกมส์” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณี “สุมเส้าเกมส์”เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

200,000 200,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

134 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัด
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้ง
ไฟตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

100,000 100,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

135 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

30,000 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

136 โครงการเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าวัด
ทุกวัน     พระใหญ่ ประชาชนร่วมใจเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

20,000 20,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

137 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ใน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ

30,000 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ-พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
 

138 โครงการเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี 

30,000 30,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

139 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2564 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

50,000 50,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
 
 
ประเภทวัสดุ 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลื
อ 

(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

140 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้
ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

15๐,๐๐๐ ๑๔๙,๙๖๘ ๓๒      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



141 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้ในยานพาหนะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า 

368,1๐๐ ๓๖๒,๕๐๐ ๕,๖๐๐      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

142 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดทำป ้ายโฆษณา เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, 
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมและงานอื ่น ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำ
ป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ ๖๙,๙๙๐ 10      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

143 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ (printer) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์
สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ 

8๐,๐๐๐ ๗๙,๘๙๐ ๑๑๐      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

144 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
อ ุปกรณ ์ต ่างๆ เช ่น ไมค ์ลอย กล ่อง รับ
สัญญาณ กล่องสำหรับเก็บชุดไมค์ ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

145 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์ 10๐,๐๐๐ 100,000 0.00      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

146 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ถ้วย จาน แก้วน้ำ ไม้กวาด เข่ง น้ำด่ืม ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ ๔๗,๔๑๒ 2,๕๘๘      กองคลัง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

147 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดดับเพลิง
ให้กับทีมกู้ชีพกูภ้ัย และชุดเคร่ืองแบบใหแ้ก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน และชุด
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่กู้

10๐,๐๐๐ 100,00
0 

0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



ชีพ-กู้ภัย สำหรับใช้ในการปฏบิัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

148 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง สำหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง, 
รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, ข้อ
ต่อสายส่งน้ำดับเพลิง, ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ
ดับเพลิง, ฝาปิดท่อทางจ่ายน้ำออก, ข้อต่อ
ทางแยกน้ำ, และน้ำยาดับเพลิง,    ยาง
รถยนต์, วิทยุ icom ติดรถดับเพลิง ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ ๙๕,๓๐๐ ๔,๗๐๐      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

149 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุ
การแพทย ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ถุงมือ น้ำเกลือ 
สำลี ผ้าปิดจมูก เทปใสสำหรับใช้แต่งแผล 
แอมโมเนีย ผ้าพันแผลแบบยืดหยุ ่น ไม้พัน
สำลี ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 50,000 0.00      สำนักปลัด ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
3. แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

150 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ
สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร 
เช่น  กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, สมุด 
ขาต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 0.00      กองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเก่ียวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์, ผง
หมึก, ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 0.00      กองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

152 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดทำป ้ายโฆษณา เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, 
ผลการดำเนินงาน กิจกรรม และงานอื ่นๆ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, 
วารสาร, คัตเอาท์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

153 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื ่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อ
นำมาใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสำหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟา้ 
ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 0.00      กองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

154 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
ประปา เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กาว เทปพัน
เกลียว ท่อพีวีซี ไม้แปรรูปต่างๆ กระเบื้องมุง
หลังคา เหล็กชนิดต่างๆ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
 
4. แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

155 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุ
การแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบ
คุณภาพน้ำประปาด้วยเคร่ืองมือภาคสนาม
อย่างง่าย เช่น        ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ำ(อ.31) ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



แบคทีเรียในน้ำแขง็(อ.11) ชุดทดสอบ
แอมโมเนียในน้ำจืด 

156 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน และ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร 
เช่น  กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, สมุด 
ขาต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

157 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดทำป ้ายโฆษณา เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, 
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมและงานอื ่น ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำ
ป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพับ, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 0.00      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

158 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ (printer) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์
สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ ๑๙,๙๕๐ ๕๐      กองสาธารณสุขฯ ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
 
 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

159 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ
สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถาวร 
เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด ขา
ต้ังตู้ลำโพงเคร่ืองเสียง ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

160 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, 
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมและงานอ่ืน ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดทำ

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 0.00      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



ป้ายผ้าไวนิล, ค่าจัดทำแผ่นพบั, วารสาร , 
คัตเอาท์ ฯลฯ 

161 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์, ผง
หมึก, ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกขอ้มูล 
ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ ๑๙,๗๗๐ 2๓๐      กองสวัสดิการ
สังคม 

ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลื
อ 

(บาท) 

สถานะการดำเนินการ รอบการรายงาน  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ผลสัมฤทธิ ์
อยู่

ระหว่าง
ดำเนิน
การ 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ

ได้ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

162 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้
ในสำนักงาน หรือที่เป็นวัสดุโดยสภาพ มี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,  ธงชาติไทย, ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 2๙,๓๑๗ ๖๘๓      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

163 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเก่ียวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองพิมพ์ (printer) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแฟกซ์ อุปกรณ์
สายเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ ๑๙,๗๕๐ ๒๕๐      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 

164 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบหลอด 
LED  เพ ื ่อนำมาใช ้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งาน
ได้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักงาน 
เปลี ่ยนหรือซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร
สำนักงานหรือ เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้า 
ต่อหรือเชื่อมไฟฟ้า หรือถุงมือป้องกัน ไฟดูด 
เข็มขัดนิรภัยป้องกันไฟฟ้าดูด 

25๐,๐๐๐ 2๔๙,๒๕๐ ๗๕๐      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



165 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื ่อใช้จ่ายในการจัดซื ้อวัสดุก่อสร้าง เช่น 
เหล็กรูปพรรณ, น๊อต, ตะปู, ลวดเชื่อม, สีทา
กันสนิม, สีน้ำมัน และอุปกรณ์ประปา เช่น 
มิเตอร์น้ำ, ข้อต่อ, กาว, เทปพันเกลียว, ปูน
ขาว, สารส้ม, คลอรีน ฯลฯ และจัดซื้อยาง 
มะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ชำรุด    เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตตำบลสุมเส้า 

20๐,๐๐๐ 199,000 1,000      กองช่าง ได้รับการสนับสนุนและค่าใช้จ่าย
การจัดทำโครงการ 



 

 

ปัญหา อุปสรรค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานียังประสบปัญหา 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดอุดรธานีต้องดำเนินการตาม
มาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการ โรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีที่มี ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจํานวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นและโยน เพิ่ม / ลดงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ 
และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ เขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
อุดรธานีด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด 

อยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
จึงได้มี การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานณ์การเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ใน
การกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปตามความ ต้องการอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้
คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
www.sumsao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ตำบลสุมเส้า 
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒๑๔๖๕๗๗ ในวัน และเวลาราชการ  
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