
แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

๑ โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมศูนย์ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.-พ.ย.๕๖ / ๗๖,๕๐๐.๐๐ ๒๓,๕๐๐.๐๐

สวสัดกิารสังคมผ๎ูสูงอายุต าบลสุเทพ ม.ค.๕๗

ม.ีค.๕๗

๒ โครงการเพิม่ประสทิธิภาพพนักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.-พ.ย.๕๖ / ๓๗,๖๓๒.๐๐ ๑๖๒,๓๖๘.๐๐

พนักงานจ๎าง  สมาชกิสภาเทศบาลและ พ.ค.-ม.ิย.๕๗

คณะผ๎ูบริหาร

๓ คาํจ๎างเหมาบริการ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๙,๘๑๔.๐๐ ๗๐,๑๘๖.๐๐

๔ คาํใชจ๎ํายในการเชาํวงจรรับ-สงํขอ๎มูลงาน ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

ทะเบยีนราษฎร์

๕ คาํรับรองในการตอ๎นรับบุคคล ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๔๕,๒๓๒.๐๐ ๕๔,๗๖๘.๐๐

๖ คาํเลี้ยงรับรองในการประชุมตาํงๆ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๖,๗๒๕.๐๐ ๒๓,๒๗๕.๐๐

๗ คาํใชจ๎ํายในการจัดงานรัฐพธิิและวนัส าคัญ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙๖,๔๕๘.๑๕ ๖๓,๕๔๑.๘๕

ตาํงๆ

๘ คาํใชจ๎ํายในการเตรียมการเลอืกตัง้ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอืน่

๔๐,๐๐๐ บาท

๙ คาํบ ารุงรักษาซอํมแซม ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙๗,๑๖๖.๓๐ ๕๒,๘๓๓.๗๐

(วงเงนิไมเํกนิ ๕,๐๐๐ บาท)

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๐ วสัดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๑๑,๘๑๙.๒๐ ๘๘,๑๘๐.๘๐

๑๑ วสัดุงานบา๎นงานครัว ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๕๒,๘๖๗.๐๑ ๑๗,๑๓๒.๙๙

๑๒ วสัดุยานพาหนะและขนสงํ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๗,๕๕๐.๐๐ ๒,๔๕๐.๐๐

๑๓ วสัดุเชื้อเพลงิและหลอํลืน่ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๗๓,๑๙๔.๗๑ ๑๒๖,๘๐๕.๒๙

๑๔ วสัดุการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๕,๒๗๐.๐๐ ๔,๗๓๐.๐๐

๑๕ วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๔,๔๕๐.๐๐ ๑๕,๕๕๐.๐๐

๑๖ คาํบ ารุงรักษาซอํมแซม ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๖๗,๓๐๙.๘๕ ๒๖๒,๖๙๐.๑๕ เดิม ๒๓๐,๐๐๐ บาท

(วงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐ บาท) โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗ โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๖๐,๓๘๕.๐๐ ๓๙,๖๑๕.๐๐

และการตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนา

๑๘ คาํประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๑๖,๕๘๕.๘๖ ๒๓๓,๔๑๔.๑๔ เดิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๙ คาํจ๎างเหมาบริการ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๖,๘๔๙.๐๐ ๓๓,๑๕๑.๐๐



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๒๐ วสัดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๖,๐๔๑.๘๐ ๑๓,๙๕๘.๒๐

๒๑ วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙,๑๘๙.๐๐ ๘๑๑.๐๐

๒๒ โครงการหนา๎บา๎นนาํมอง ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๓ โครงการปอูงกันและแกไ๎ขปัญหา
 ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๖,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐

ยาเสพตดิ

๒๔ โครงการปกปอูงสถาบันส าคัญของชาติ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓๐,๘๐๐.๖๐ ๑๙,๑๙๙.๔๐

๒๕ โครงการสงํเสริมการทอํงเทีย่วเชงิสุขภาพ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เชงิอนุรักษ ์และเชงิวฒันธรร

๒๖ โครงการบริการประชาชนและเฝูาระวงัเหตุ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๓๔,๓๔๐.๐๐ ๒๓๓,๖๖๐.๐๐

สาธารณภัย

๒๗ คาํจ๎างเหมาบริการ กองคลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๕๐.๐๐ ๒๙,๘๕๐.๐๐

๒๘ โครงการส ารวจผ๎ูเขา๎ขาํยตอ๎งช าระภาษแีละ กองคลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๑,๗๘๐.๐๐ ๘,๒๒๐.๐๐

คาํธรรมเนยีมตามพรบ.การสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๒๙ วสัดุส านักงาน กองคลัง งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๘๗,๙๒๐.๖๐ ๙,๐๗๙.๔๐ เดิม ๘๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท

๓๐ วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๑,๒๗๐.๐๐ ๘,๗๓๐.๐๐

๓๑ คาํจ๎างเหมาบริการ กองชาํง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๓,๙๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐

๓๒ คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม กองชาํง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

(วงเงนิไมเํกนิ  ๕,๐๐๐ บาท)

๓๓ คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองชาํง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๐๔,๗๖๓.๗๐ ๑๕,๒๓๖.๓๐ เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท

(วงเงนิเกนิ  ๕,๐๐๐ บาท) โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓๔ วสัดุส านักงาน กองชาํง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๔,๗๖๖.๖๕ ๒๕,๒๓๓.๓๕

๓๕ วสัดุไฟฟาูและวทิยุ กองชาํง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๓๗,๓๐๕.๐๐ ๑๖๒,๖๙๕.๐๐

๓๖ วสัดุกอํสร๎าง กองชาํง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๙๙,๘๙๑.๐๐ ๑๐๙.๐๐

๓๗ วสัดุเชื้อเพลงิและหลอํลืน่ กองชาํง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๕๓,๘๒๑.๐๐ ๔๖,๑๗๙.๐๐ เดมิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอื่น 

๑๐๐,๐๐๐ บาท



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๓๘ วสัดุการเกษตร กองชาํง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๙ คาํวสัดุคอมพวิเตอร์ กองชาํง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๔,๙๒๐.๐๐ ๑๕,๐๘๐.๐๐

๔๐ คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิ กองชาํง งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙๔๔,๖๕๒.๐๐ ๒๕๕,๓๔๘.๐๐

และสืง่กอํสร๎าง

๔๑ โครงการสุเทพ clean&clear กองชาํง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๗๗,๖๐๐.๐๐ ๒๒๒,๔๐๐.๐๐

๔๒ รายจํายเพือ่ใหไ๎ดม๎าซึง่บริการ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๙,๙๘๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๔๓ คาํบ ารุงรักษาซอํมแซมครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๗,๘๔๑.๒๐ ๓๒,๑๕๘.๘๐

(วงเงนิไมเํกนิ  ๕,๐๐๐ บาท)

๔๔ วสัดุส านักงาน กองสาธารณสุข งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๘,๔๔๑.๐๐ ๓๑,๕๕๙.๐๐

๔๕ วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๗,๕๖๐.๐๐ ๒,๔๔๐.๐๐

๔๖ คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๙,๘๕๖.๗๗ ๑๕๐,๑๔๓.๒๓

(วงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐ บาท)

๔๗ คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๕,๐๗๒.๕๐ ๑๔,๙๒๗.๕๐

(วงเงนิไมเํกนิ ๕,๐๐๐ บาท)



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๔๘ วสัดุงานบา๎นงานครัว กองสาธารณสุข งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓,๐๐๐.๐๐ ๓๔๒,๐๐๐.๐๐

๔๙ วสัดุยานพาหนะและขนสงํ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๑๕,๗๑๒.๐๐ ๔,๒๘๘.๐๐ เดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท

๕๐ วสัดุเชื้อเพลงิและหลอํลืน่ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑,๗๘๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑,๓๑๕,๗๙๓.๖๘ ๔๖๔,๒๐๖.๓๒ เดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๗๘๐,๐๐๐บาท

๕๑ วสัดุการเกษตร กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙,๙๗๐.๐๐ ๓๐.๐๐

๕๒ วสัดุเคร่ืองแตงํกาย กองสาธารณสุข งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓๒,๔๐๐.๐๐ ๕๒,๖๐๐.๐๐ เดิม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอืน่ 

๑๕,๐๐๐ บาท

๕๓ คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๒๙,๖๘๕.๗๐ ๗๐,๓๑๔.๓๐

(วงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐ บาท)

๕๔ โครงการสุเทพร๎านอาหารสะอาดบริโภค กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ปลอดภัย 

๕๕ คาํจ๎างเหมาเอกชนเก็บขนและก าจัดขยะ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๐,๓๑๖,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๕,๗๕๖,๒๓๒.๐๐ ๔,๕๕๙,๗๖๘.๐๐ เดิม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอืน่

๑,๖๘๔,๐๐๐ บาท



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๕๖ โครงการหมูบํา๎นนาํอยํู กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑,๔๗๕,๕๗๕.๔๕ ๑,๐๘๔,๔๒๔.๕๕ เดิม ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๕๗ คาํจ๎างเหมาบริการ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓,๗๐๘.๐๐ ๙๖,๒๙๒.๐๐

และวฒันธรรม

๕๘ คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท

(วงเงนิไมเํกนิ๕,๐๐๐ บาท) และวฒันธรรม โอนไปโครงการอืน่

๔๐,๐๐๐ บาท

๕๙ วสัดุส านักงาน กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๔,๕๙๓.๐๐ ๒๕,๔๐๗.๐๐

และวฒันธรรม

๖๐  วสัดุงานบา๎นงานครัว กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๙,๙๙๙.๐๐ ๑.๐๐

และวฒันธรรม

๖๑ วสัดุกอํสร๎าง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๔๖,๗๖๒.๔๐ ๓,๒๓๗.๖๐ เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท

และวฒันธรรม โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท

๖๒ วสัดุการเกษตร กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๑,๔๑๕.๐๐ ๓๘,๕๘๕.๐๐

และวฒันธรรม

๖๓ วสัดุคอมพวิเตอร์ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๖๔ วสัดุกฬีา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๘๖,๓๒๘.๐๐ ๑๓,๖๗๒.๐๐

และวฒันธรรม



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๖๕ วสัดุน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอํลืน่ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๘,๕๖๒.๖๐ ๗๑,๔๓๗.๔๐

และวฒันธรรม

๖๖ คาํอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๖๖,๕๖๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๕๓,๐๗๑.๘๒ ๑๑๓,๔๘๘.๑๘

 เด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ และวฒันธรรม

๖๗ คาํอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๔๑,๑๖๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๕,๕๒๓.๙๔ ๑๕,๖๓๖.๐๖

เด็กเล็กบา๎นดอยสุเทพ และวฒันธรรม

๖๘ คาํอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๖๔,๖๘๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๔๒,๙๑๒.๗๙ ๒๑,๗๖๗.๒๑

เด็กเล็กบา๎นดอยปุย และวฒันธรรม

๖๙ คาํอาหารเสริม (นม) นักเรียนชัน้ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๗๑,๒๘๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๖ / ๒๒๘,๘๘๕.๒๙ ๑๔๒,๓๙๔.๗๑

อนุบาล ๑ ถงึ ประถมศึกษาปทีี ่๖ ของ และวฒันธรรม

โรงเรียนบา๎นเชงิดอยสุเทพ

๗๐ คาํอาหารเสริม (นม) นักเรียนชัน้ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๖๑๕,๑๖๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓๗๕,๗๗๐.๗๒ ๒๓๙,๓๘๙.๒๘

อนุบาล ๑ ถงึ ประถมศึกษาปทีี ่๖ ของ และวฒันธรรม

โรงเรียนบา๎นโปงุนอ๎ย

๗๑ คาํอาหารเสริม (นม) นักเรียนชัน้ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๑๒,๙๔๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๔๖,๙๑๑.๐๕ ๖๖,๐๒๘.๙๕

อนุบาล ๑ ถงึ ประถมศึกษาปทีี ่๖ ของ และวฒันธรรม

โรงเรียนเจ๎าพอํหลวงอุปภัมป์

๗๒ คาํอาหารเสริม (นม) นักเรียนชัน้ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๑๘,๔๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๒๗,๑๕๗.๙๒ ๙๑,๒๔๒.๐๘

อนุบาล ๑ ถงึ ประถมศึกษาปทีี ่๖ ของ และวฒันธรรม

โรงเรียนบา๎นหว๎ยทราย



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๗๓ คาํอาหารเสริม (นม) นักเรียนชัน้ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๙๑,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๕๗,๙๘๘.๒๐ ๓๓,๐๑๑.๘๐

อนุบาล ๑ ถงึ ประถมศึกษาปทีี ่๖ ของ และวฒันธรรม

โรงเรียนสังวาลย์วทิยา

๗๔ คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงทิด่นิ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท

และสิง่กอํสร๎าง (วงเงนิเกนิ๕,๐๐๐ บาท) และวฒันธรรม โอนไปโครงการอืน่

๔๐,๐๐๐ บาท

๗๕ โครงการจัดกจิกรรมประเพณี วนัส าคัญ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐

และกจิกรรมตาํงๆ และวฒันธรรม

๗๖ โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙๒,๐๘๐.๐๐ ๑๕๗,๙๒๐.๐๐

และวฒันธรรม

๗๗ โครงการแขงํขันกฬีาประเภทตาํงๆ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๓๖,๖๕๓.๐๐ ๖๓,๓๔๗.๐๐

ในการสงํทมีเขา๎แขงํขันกฬีา และวฒันธรรม

๗๘ โครงการแขงํขันกฬีาฟุตบอล 
“สุเทพลกี” กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เดิม  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(Suthep League) ส าหรับเยาวชน และวฒันธรรม โอนไปโครงการอืน่

และประชาชนภายในต าบลสุเทพ  ๒๐,๐๐๐ บาท

๗๙ โครงการจัดสัมมนาคณะกรรมการ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

สภาเด็กและเยาวชน และวฒันธรรม

๘๐ รายจํายเพือ่ใหไ๎ดม๎าซึง่บริการ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๑๗๘,๘๐๐.๐๐ ๒๒๑,๒๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๘๑ วสัดุส านักงาน กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๒๒,๖๔๒.๐๐ ๗,๓๕๘.๐๐



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๘๒ วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗ / ๙,๘๖๐.๐๐ ๑๐,๑๔๐.๐๐

๘๓ โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  พ.ย.๕๖ / ๑๙,๙๕๕.๕๐ ๔๔.๕๐

และวฒันธรรม

๘๔ โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ๎าศรีวชิัย กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐   พ.ย.๕๖ / ๒๙๘,๑๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๘๕ คาํจัดซื้อกลอ๎งถาํยภาพนิง่ ระบบดจิิตอล กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖ / ๙,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๘๖ คาํจัดซื้อกลอ๎งถาํยวดีโีอ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ พ.ย.๕๖ / ๑๔,๙๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๘๗ กองชาํง งบประมาณ ๖๕๘,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ธ.ค.๕๖ / ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๘๘ กองชาํง งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ธ.ค.๕๖ / ๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๘๙ โครงการจัดท าปาูยบอกแนวเขตเทศบาลต าบล กองชาํง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ธ.ค.๕๖ / ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

สุเทพ

๙๐ โครงการประชุมผ๎ูปกครอง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ พ.ย.- ธ.ค.๕๖ / ๔,๔๐๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐

และวฒันธรรม พ.ค.๕๗-ม.ิย.๕๗

๙๑ โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม กองชาํง งบประมาณ ๙๔๙,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

เหล็กและลานคอนกรีต หมูทํี ่๑๓ 

โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค ์บา๎นหลิง่หา๎ 

หมูทํี ่๘

โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค ์บา๎นสันลม

จอย หมูทํี ่๑๓



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๙๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ กองชาํง งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เดิม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

คอนกรีต บา๎นใหมหํลังมอ หมูทํี ่๑๔ โอนไปโครงการอืน่

๖๐,๐๐๐ บาท

๙๓ โครงการหนูนอ๎ยประหยัดอดออม กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๗,๐๐๐  พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗. / ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๙๔ โครงการหนูนอ๎ยมารยาทงาม  กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕,๐๐๐  พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗. / ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๙๕ โครงการ 1 บาตร 1 เทอม 1 วนัพระ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๐  พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗. / ๐.๐๐ ๐.๐๐ เดมิ ๗,๐๐๐ บาท

และวฒันธรรม โอนไปโครงการอื่นทั้งหมด

๙๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ม.ีค.๕๗ / ๘๔,๙๔๖.๐๐ ๖๕,๐๕๔.๐๐

และสนับสนุนกจิกรรม อสม.

๙๗ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวยั กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ พ.ย.๕๖-ม.ีค.๕๗ / ๔,๔๙๙.๕๐ ๒๕,๕๐๐.๕๐

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และวฒันธรรม

เทศบาลต าบลสุเทพ

๙๘ โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ พ.ย.-ก.ย.๕๖ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการสถานศึกษา และวฒันธรรม

๙๙ โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูแกเํจ๎าหนา๎ทีพ่ัสดุ กองคลัง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  ธ.ค.๕๖ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐ โครงการพัฒนาหนวํยบริการควบคุม กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๐,๐๐๐   ธ.ค.๕๖ / ๔,๙๐๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐

ปอูงกันโรคเคลือ่นทีเ่ร็ว (SRRT)



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๐๑ โครงการพัฒนาอาชพีกลุมํท าแหนม กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖ / ๑๗,๖๔๐.๐๐ ๒,๓๖๐.๐๐

บา๎นโปงุนอ๎ย หมูทํี ่6

๑๐๒ โครงการพัฒนาอาชพีกลุมํท าแหนม กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖ / ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

กลุมํแมบํา๎นอุตุนยิมวทิยา

๑๐๓ โครงการ ปุย๋ ผัก น้ าหมักจุลนิทรีย์ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖ / ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

เพือ่ความเพยีงพอและย่ังยืนของบา๎นกองบนิ 

41 หมูทํี ่3

๑๐๔ คาํจัดซื้อกลอ๎งดจิิตอล แบบถอดเปลีย่นเลนส์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค. ๕๗ / ๒๓,๖๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐

๑๐๕ คาํจัดซื้อเคร่ืองมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๒,๙๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค. ๕๗ / ๓๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

XGA ขนาดไมนํอ๎ยกวาํ 3,000 ANSI Lumens

๑๐๖ คาํจัดซื้อจอรับภาพ แบบขาตัง้ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๖,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค. ๕๗ / ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๑๐๗ โครงการปอูงกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค. ๕๗ / ๘๓,๕๒๐.๐๐ ๖,๔๘๐.๐๐ เดิม ๖๐,๐๐๐ บาท

ในชวํงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปใีหม ํ เม.ย. ๕๗ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท

และเทศกาลสงกรานต์

๑๐๘ โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูเกีย่วกับบทบาท ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

หนา๎ทีส่มาชกิสภาเทศบาลต าบลสุเทพ



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๐๙ คาํจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

 (ดเีซล) และวฒันธรรม

๑๑๐ คาํจัดซื้อกลอ๎งถาํยภาพนิง่ระบบดจิิตอล กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๙,๙๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๑๑ คาํจัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ๎ง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๑๒ โครงการแขงํขันกฬีาและนันทนาการ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ม.ค.๕๗ / ๑๓,๗๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐

ส าหรับผ๎ูสูงอายุ ม.ีค.-เม.ย.๕๗

๑๑๓ โครงการสงํเสริมศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ก.พ.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

๑๑๔ โครงการจัดการแขงํขันกฬีาต าบล
 กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖ - ม.ีค.๕๗ / ๒๒๘,๖๐๑.๐๐ ๔๑,๓๙๙.๐๐ เดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

 สุเทพ“สุเทพเกมส”์ และวฒันธรรม โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑๕ โครงการแขงํขันกฬีาประชาชน กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖ - ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ระดับอ าเภอ และวฒันธรรม

๑๑๖ โครงการศูนย์ปุย๋อินทรีย์ชวีวถิี กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๗ โครงการควบคุมและปอูงกันโรคตดิตอํ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ในทอ๎งถิน่

๑๑๘ โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  ม.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๑๙ โครงการกอํสร๎างบอร์ดประชาสัมพันธ์ กองชาํง งบประมาณ ๗๘,๐๐๐   ม.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐

บา๎นหว๎ยแกว๎ หมูทํี ่๒

๑๒๐ โครงการวนัเด็กแหงํชาติ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  ม.ค.๕๗ / ๙๗,๖๕๐.๐๐ ๒,๓๕๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๒๑ คาํจ๎างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

และระบบสือ่สารขอ๎มูลทะเบยีนราษฎร์

๑๒๒ คาํจัดซื้อคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๓ คาํจัดซื้อคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๔ คาํจัดซื้อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๕,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐

เลเซอร์/ชนดิ LED ส ี

๑๒๕ คาํจัดซื้อคอมพวิเตอร์โน๏ตบุ๏ค กองคลัง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๒๖ คาํจัดซื้อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction กองคลัง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๕,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐

ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ส ี

๑๒๗ โครงการจัดเก็บภาษ ีคาํธรรมเนยีมฯ กองคลัง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๔,๗๗๐.๐๐ ๕,๒๓๐.๐๐

ตามเทศบัญญัตติ าบลสุเทพ (นอกสถานที่

และนอกเวลาราชการ) 



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๒๘ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองชาํง งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๙ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๎บุ๏ค กองชาํง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๓๐ คาํจัดซื้อเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ กองชาํง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

LED ส ีแบบ Network 

๑๓๑ คาํจัดซื้อเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ กองชาํง งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๒๔,๓๕๐.๐๐ ๒๘,๖๕๐.๐๐

LED ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A๓ 

๑๓๒ โครงการตดิตัง้ระบบเสยีงตามสาย กองชาํง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๖๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

ภายในบา๎นอุโมงค ์หมูทํี ่๑๐

๑๓๓ กองชาํง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๓๔ กองชาํง งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๓๕ กองชาํง งบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐

๑๓๖ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๑๓๗ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎นหว๎ย

ทราย หมูทํี ่๔

โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎นหว๎ย

ทราย หมูทํี ่๔

โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎น

ทรายค า หมูทํี ่๑๕



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๓๘ คาํจัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ด ี(LED TV) กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๓๙ คาํจัดซื้อเคร่ืองเลนํสนามกลางแจ๎ง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๔๐ โครงการสงเคราะหแ์ละชวํยเหลอื กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ครอบครัวยากจนและผ๎ูดอ๎ยโอกาส โอนไปโครงการอืน่

๔๐,๐๐๐ บาท

๑๔๑ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๔๒ คาํจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๎บุ๏ค กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๔๓ คาํจัดซื้อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ ม.ค.-ก.พ.๕๗ / ๑๕,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐

ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี

๑๔๔ โครงการปรับสภาพแวดลอ๎มทีอ่ยํูอาศัย กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ใหแ๎กคํนพกิารผ๎ูสูงอายุและผ๎ูดอ๎ยโอกาส 

๑๔๕ กองชาํง งบประมาณ ๒๔๓,๗๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๔๓,๗๐๐.๐๐

๑๔๖ กองชาํง งบประมาณ ๑๗๓,๔๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๑๗๓,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๔๗ กองชาํง งบประมาณ ๑๑๗,๘๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๑๑๗,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร๎อมขยายไหลทํางแอส

ฟัลทต์กิคอนกรีต บา๎นเชงิดอย หมูทํี ่๑

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร๎อมขยายไหลทําง บา๎น

เชงิดอย หมูทํี ่๑

โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บา๎นเชงิดอย ม.๑



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๔๘ คาํจัดซื้อเคร่ืองพนํฝอยละอองชนดิ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐

สะพายหลัง

๑๔๙ โครงการจัดการแขงํขันมอเตอร์ไซดว์บิาก กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๗,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๕๐ โครงการเปดิกจิกรรมความร๎ูสูโํลกกวา๎ง กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ค.- ม.ีค.๕๗ / ๑๕,๔๙๐.๐๐ ๑๔,๕๑๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๕๑ โครงการกฬีาสุขสันตเ์ชื่อมสัมพันธ์ปฐมวยั กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ค.-ม.ีค.๕๗ / ๒๑,๕๓๓.๐๐ ๘,๔๖๗.๐๐

และวฒันธรรม

๑๕๒ โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ม.ค.-พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ปอูงกันภัยฝุายพลเรือนรํวมกับส านักงานปอูงกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหมํ

๑๕๓ โครงการชุมชนรํวมใจท าน้ าใสคนืต าบล กองสาธารณสุข งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ค.-พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

สุเทพถวายในหลวง

๑๕๔ โครงการเย่ียมแมหํลังคลอด กองสาธารณสุข งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ม.ค.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๑๕๕ คาํจ๎างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิัย ประเมนิผล กองสาธารณสุข งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

หรือพัฒนาระบบตาํง ๆ ซึง่มใิชเํพือ่การจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑท์ีด่นิ และ/หรือสิง่กอํสร๎าง 

๑๕๖ โครงการธนาคารขยะ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๕๗ โครงการอบรมการใชว๎สัดุทดแทน กองสาธารณสุข งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ถุงพลาสตกิของหมูบํา๎นทอํงเทีย่ว

๑๕๘ โครงการพัฒนาอาชพีตามความสนใจ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ค.- ธ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

ของกลุมํ/องคก์รและประชาชนทัว่ไป 

๑๕๙ โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพผ๎ูน าบา๎นมง๎ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๖๕,๐๐๐  ก.พ.๕๗ / ๒๒,๔๗๓.๐๐ ๔๒,๕๒๗.๐๐ เดิม ๓๐,๐๐๐ บาท

ดอยปุย หมูทํี ่11 โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท

๑๖๐ โครงการเตรียมความพร๎อมกอํน กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ก.พ.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

ถงึวยัทอง

๑๖๑ โครงการพัฒนากองทุนสวสัดกิาร กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐    ก.พ.๕๗ / ๑๗,๓๘๒.๔๘ ๒,๖๑๗.๕๒

ชุมชนต าบลสุเทพ

๑๖๒ คาํจัดซื้อพัดลมไอเย็น ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๖๓ โครงการเพิม่ศักยภาพและพัฒนาผ๎ูน าชุมชน ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๒,๓๗๖.๐๐ ๑๖๒,๖๒๔.๐๐ เดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอืน่

๓๕,๐๐๐ บาท

๑๖๔ โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชาํง งบประมาณ ๒๘๓,๔๐๐ ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๘๓,๔๐๐.๐๐

บา๎นร่ าเปงิ หมูทํี ่๕



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๖๕ โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชาํง งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐

หมูทํี ่๗ บา๎นชาํงทอง

๑๖๖ คาํจัดซื้อชุดโซฟา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๖๗ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมํสตรีและ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๖๐,๐๐๐  ก.พ.-ม.ีค.๕๗ / ๕๐,๒๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ เดิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จัดงานวนัสตรีสากล โอนไปโครงการอืน่

๑๙๐,๐๐๐ บาท

๑๖๘ โครงการกอํสร๎างปรับปรุงผิวจราจร กองชาํง งบประมาณ ๓๗๔,๖๐๐ ก.พ. - เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๗๔,๖๐๐.๐๐

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต บา๎นโปงุนอ๎ย ม.๖

๑๖๙ กองชาํง งบประมาณ ๙๔,๓๐๐ ก.พ. - เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๙๔,๓๐๐.๐๐

๑๗๐ กองชาํง งบประมาณ ๐ ก.พ. - เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๐.๐๐ เดิม ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท

โอนไปโครงการอื่นทั้งหมด

๑๗๑ โครงการอบรมฝึกซอ๎มการปอูงกันและ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

บรรเทาสาธารณภัย

๑๗๒ วสัดุเคร่ืองดับเพลงิ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๗๓ กองชาํง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ม.ีค.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐โครงการปรับปรุงภูมทิัศนศ์ูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสุเทพ

โครงการกอํสร๎างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอ

นกรีต บา๎นหว๎ยแกว๎ หมูทํี ่๒

โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎นสันลมจอย หมูทํี ่

๑๓



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๗๔ โครงการคลนิกิคุม๎ครองสุขภาพสัตว์ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐    ม.ีค.๕๗ / ๙๘,๘๔๙.๐๐ ๑,๑๕๑.๐๐

๑๗๕ คาํจัดซื้อหัวฉดีน้ าดับเพลงิ ชนดิดา๎มปนื ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๒๘,๕๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐

๑๗๖ คาํจัดซื้อสายสงํน้ าดับเพลงิ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๔๑,๘๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๔๑,๘๐๐.๐๐

๑๗๗ คาํจัดซื้อเชอืกโรยตัวแบบคงตัว ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๑๙,๗๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐.๐๐

ความยืดหยํุนต่ า (Static rope)

๑๗๘ คาํจัดซื้อรถจักรยานยนต์ กองชาํง งบประมาณ ๓๗,๕๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐

๑๗๙ คาํจัดซื้อเคร่ืองตัดหญา๎ แบบขอ๎อํอน กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๒๒,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๘๐ คาํจัดซื้อเคร่ืองตัดหญา๎ แบบเข็น กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ ม.ีค.-เม.ย.๕๗ / ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๘๑ โครงการมอบวฒุบิัตร กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม.ีค.- เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๘๒ โครงการกอํสร๎างผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ กองชาํง งบประมาณ ๕๖๘,๓๐๐ ม.ีค.- พ.ค. ๕๗ / ๐.๐๐ ๕๖๘,๓๐๐.๐๐

คอนกรีต บา๎นกองบนิ ๔๑ หมูทํี ่๓

๑๘๓ โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต กองชาํง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ม.ีค.- พ.ค. ๕๗ / ๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐

เสริมเหล็ก บา๎นโปงุนอ๎ย ม.๖



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๘๔ โครงการอบรมศิลปะและดนตรีลา๎นนา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ีค.-พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

สูสํากลส าหรับเด็กและเยาวชน และวฒันธรรม

๑๘๕ โครงการอบรมดนตรีพื้นบา๎นต าบล
สุเทพ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ ม.ีค.-พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๑๘๖ โครงการจัดสัมมนาคณะกรรมการ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ม.ีค.- ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

สภาวฒันธรรมต าบล และวฒันธรรม

๑๘๗ โครงการสบืสานประเพณีวฒันธรรม กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐  เม.ย.๕๗ / ๒๔๙,๘๗๑.๐๐ ๑๒๙.๐๐

เนือ่งในวนัผ๎ูสูงอายุแหงํชาติ และวฒันธรรม

๑๘๘ โครงการสงํเสริมอนุรักษป์ระเพณี กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  เม.ย.๕๗ / ๒๙,๔๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐

ปใีหมเํมอืง และวฒันธรรม

๑๘๙ โครงการปอูงกันและแกไ๎ขปัญหาการ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ เม.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

มเีพศสัมพันธ์กอํนวยัอันควรและการ

ตัง้ครรภใ์นวยัรํุน

๑๙๐ กองชาํง งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ เม.ย.- พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๗๖,๐๐๐.๐๐

๑๙๑ โครงการกอํสร๎างทีพ่ักขยะ หมูทํี ่๒ กองชาํง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ เม.ย.- พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

บา๎นหว๎ยแกว๎

๑๙๒ โครงการปรับปรุงอาคารชมรมแมบํา๎น กองชาํง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ เม.ย.- พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

กองบนิ ๔๑ หมูทํี ่๓

๑๙๓ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ กองชาํง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ เม.ย.- พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐

บา๎นร่ าเปงิ หมูทํี ่๕

โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค ์หมูทํี ่๑ บา๎น

เชงิดอย



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๑๙๔ โครงการสงํเสริมภาษาตาํงประเทศ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ เม.ย.-พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

น าสูอําเซยีน และวฒันธรรม

๑๙๕ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๐  เม.ย.-ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๐.๐๐ เดมิ ๑๐,๐๐๐ บาท

และวฒันธรรม โอนไปโครงการอื่นทั้งหมด

๑๙๖ โครงการสงํเสริมประเพณีเดนิขึ้นดอย กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  พ.ค.๕๗ ๔๙,๙๙๖.๐๐ ๔.๐๐

และวฒันธรรม

๑๙๗ โครงการสงํเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรม กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ศูนย์บริการและถาํยทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ าต าบล

๑๙๘ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม

๑๙๙ โครงการสงํเสริมอาชพีคนพกิาร กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐ โครงการคาํยครอบครัว กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ พ.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๑ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ กองชาํง งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐ พ.ค.- ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๑๒,๐๐๐.๐๐

พร๎อมเสริมความสูงร้ัวบล็อกคอนกรีต 

บา๎นหลิง่หา๎ หมูทํี ่๘

๒๐๒ กองชาํง งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ พ.ค.- ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๘๗,๐๐๐.๐๐โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค ์บา๎นหลิง่หา๎ 

หมูทํี ่๘



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๒๐๓ โครงการสงํเสริมสนับสนุนการด าเนนิงาน กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ พ.ค.-ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

อาสาสมัครดูแลผ๎ูสูงอายุ

๒๐๔ โครงการแขงํขันกฬีาและนันทนาการ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ พ.ค.-ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ส าหรับคนพกิาร

๒๐๕ กองชาํง งบประมาณ ๙๑๔,๐๐๐ พ.ค.- ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๙๑๔,๐๐๐.๐๐

๒๐๖ โครงการผลติสือ่การเรียนการสอน กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ พ.ค.-ก.ค.๕๗ / ๒๔,๐๘๐.๐๐ ๕,๙๒๐.๐๐

โดยใชว๎สัดุเหลอืใช๎ และวฒันธรรม

๒๐๗ โครงการหนึง่ครัวเรือนหนึง่แปลงผัก กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐    ม.ิย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

สายใยรักแหงํครองครัว

๒๐๘ โครงการกอํสร๎างทางเดนิเทา๎ บา๎นดอยปุย กองชาํง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ม.ิย.- ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

หมูทํี ่๑๑

๒๐๙ โครงการเสริมสร๎างศักยภาพชุมชนดา๎นการ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ิย.-ส.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๑๐ โครงการจัดท าวารสารประจ าปี กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ม.ิย.-ส.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๒๑๑ โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาการ กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ม.ิย.-ส.ค.๕๗ / ๒๓,๒๗๗.๐๐ ๖,๗๒๓.๐๐

และวฒันธรรม

๒๑๒ โครงการกอํสร๎างงานวางทอํระบบน้ า กองชาํง งบประมาณ ๘๒๔,๔๐๐ ม.ิย.- ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐

ประปาภูเขา บา๎นดอยปุย หมูทํี ่๑๑

โครงการกอํสร๎างวางทอํและตดิตัง้หัวดับเพลงิ บา๎น

ดอยสุเทพ หมูทํี ่๙



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๒๑๓ โครงการแหลงํเรียนร๎ูสูตํ าบลสุขภาวะ กองสาธารณสุข งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ิย.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๔ โครงการบริการดูแลสุขภาพดา๎น กองสาธารณสุข งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ม.ิย.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เดิม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

การแพทย์แผนไทย โอนไปโครงการอืน่

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑๕ โครงการเครือขาํยผ๎ูประกอบการร๎านอาหาร กองสาธารณสุข งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ม.ิย.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สถานทีจ่ าหนาํยอาหาร และหอพัก

๒๑๖ วสัดุเคร่ืองแตงํกาย ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๗ โครงการสงํเสริมประเพณีวนัเขา๎พรรษา กองศึกษา ศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

และวฒันธรรม

๒๑๘ โครงการพัฒนาและสงํเสริมความร๎ูแกํ กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๗๐,๐๐๐   ก.ค.๕๗ / ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับหมูบํา๎น

และต าบล

๒๑๙ กองชาํง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ก.ค.- ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒๐ กองชาํง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ก.ค.- ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒๑ คาํจ๎างทีป่รึกษา ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ส.ค.-ก.ย.๕๗ / ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

โครงการกอํสร๎างลานกฬีาในสนามกฬีาเทศบาล

ต าบลสุเทพ

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนศ์ูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎น

ดอยปุย



แบบ ผด.๓

งวดท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

งวดท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ล าดับ หน่วยงาน ช่วงเวลาท่ีต้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื ก าหนดส่งมอบของ/งาน

ท่ี เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนนิงาน

หมายเหตุ

๒๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมํสตรี กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๙๗๓,๖๒๔ ม.ีค.-พ.ค. 57 / ๐.๐๐ ๙๗๓,๖๒๔.๐๐ เดิม ๑,๒๗๔,๐๐๐ บาท

กลุมํ อสม. พร๎อมทัศนศึกษา ดูงาน โอนไปโครงการอืน่

๓๐๐,๓๗๖ บาท

๒๒๓ โครงการสัมมนาพร๎อมทัศนศึกษาดูงานดา๎น กองสวสัดกิารสังคม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ก.พ. 57 / ๓๖,๕๑๐.๐๐ ๓,๔๙๐.๐๐

การจัดการทอํงเทีย่วเชงิสุขภาพ เชงินเิวศน ์และเชงิ

วฒันธรรมของกลุมํผ๎ูน าคุม๎บา๎นสันลมจอย หมูทํี ่13

๔๔,๔๐๙,๗๐๔ ๒๑,๙๖๕,๙๑๔ ๒๒,๔๔๓,๗๙๐

ลงชื่อ.................................................เจ๎าหนา๎ที่พัสดุ ลงชื่อ.................................................หวัหนา๎เจ๎าหนา๎ที่พัสดุ ลงชื่อ...............................................ปลดัเทศบาล

         (นางเขมรัตน ์ พวงสวุรรณ)           (นางอัจฉรา    ประจงกจิ)           (นายพยอม    เผํากนัทะ)


