
ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย
ยุทธศาสตร ์: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของต าบลสุเทพ

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทางกายภาพ 100,000.00

2. โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. พร้อมจัดซ้ือถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กลาส หมู่ที่ 1 บา้นเชิงดอย

450,000.00
โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. พร้อมจัดซ้ือถังเก็บน้ าไฟ
เบอร์กลาส หมู่ที่ 1 บา้นเชิงดอย

173        224,000.00      216,000.00 แล้วเสร็จ

3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 6 บา้น
โปง่น้อย

1,500,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่
 6 บา้นโปง่น้อย

174      1,520,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

4. โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ หมู่ที่ 8 บา้นหล่ิงหา้ 2,500,000.00
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพบริเวณสุสานบา้นหล่ิงหา้ หมู่
ที่ 8

176      2,427,000.00    2,395,300.00
ขั้นตอนการ

ลงนามสัญญา

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บา้นดอยสุเทพ

500,000.00
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บา้นดอยสุเทพ

176        496,000.00      495,000.00 แล้วเสร็จ

6. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บา้นอุโมงค์ 1,000,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในสุสานบา้น
ร่ าเปงิ หมู่ที่ 5 และบา้นอุโมงค์ หมู่ที่ 10

176      1,000,000.00      999,000.00 แล้วเสร็จ

7. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฐมพยาบาล หมู่ที่ 12 บา้นภพูงิค์ 50,000.00

8. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 
12 บา้นภพูงิค์

2,000,000.00

9. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ พร้อมหอ้งน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 12 บา้นภพูงิค์

720,000.00

ผลการด าเนินงานโครงการในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559

ตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เฉพาะโครงการในป ีพ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

10. โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสุเทพ

400,000.00 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า ค.ส.ล. ภายใน ศพด.ทต.สุเทพ 173        450,000.00      415,000.00 แล้วเสร็จ

11. โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนต าบลสุเทพ ค.
ส.ล. 2 ชั้น

1,100,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนต าบล
สุเทพ ค.ส.ล. 2 ชั้น

174      1,080,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชนต าบลสุเทพ 1,100,000.00 โครงการปรับปรุงหน่วยบริการประชาชนต าบลสุเทพ 176      1,050,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

13. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

2,200,000.00
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย
ศูนย์บริการสาธารณสุข

176      2,200,000.00    1,850,000.00
ขั้นตอนการ

ลงนามสัญญา

14. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุ
เทพ

410,000.00

15. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอยปยุ 300,000.00

16. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอยสุเทพ 130,000.00

17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึง
บา้นเลขที่ 168/4 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

60,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึง
บา้นเลขที่ 168/4 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

177          60,700.00        60,700.00 แล้วเสร็จ

18. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึง
บา้นเลขที่ 54/13 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

58,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมถนนเดิมถึง
บา้นเลขที่ 54/13 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

177          57,800.00        57,800.00 แล้วเสร็จ

19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บา้นสุเทพาลัย ซอย 5 หมู่ที่ 5
 บา้นร่ าเปงิ

400,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บา้นสุเทพาลัย หมู่ที่ 5 
บา้นร่ าเปงิ

177        369,000.00      369,000.00 แล้วเสร็จ

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ 150,000.00 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ 178        158,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้
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ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่
 11 บา้นดอยปยุ

300,000.00
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 11
 บา้นดอยปยุ

179        261,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง พร้อมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นกองบนิ 41

900,000.00

23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้น
ช่างทอง

10,000.00

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยข้างหอพกัอุดมผล หมู่ที่ 1 
บา้นเชิงดอย

550,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
8หมู่ที่ 1 บา้นเชิงดอย

จ่ายขาด
เงินสะสม

       473,000.00      449,000.00 แล้วเสร็จ

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณซอยบา้นก านันต าบลสุ
เทพ หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

900,000.00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
จ่ายขาด
เงินสะสม

       899,000.00      894,000.00 แล้วเสร็จ

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงแรมบที ู
หมู่ที่ 5 บา้นร่ าเปงิ

1,000,000.00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5
จ่ายขาด
เงินสะสม

       900,700.00      900,000.00 แล้วเสร็จ

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้น ร่ าเปงิ 100,000.00

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่
ที่ 7 บา้นช่างทอง

1,500,000.00

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บา้นหล่ิงหา้

1,600,000.00

30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลาน
จอดรถ หมู่ที่ 9 บา้นดอยสุเทพ

700,000.00

31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าขยายไหล่ทางซอยข้างวดัโปง่
น้อย หมู่ที่ 13 บา้นสันลมจอย

900,000.00
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ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยพทุธรักษา หมู่ที่ 13 บา้น
สันลมจอย

700,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บา้นสันลมจอย

จ่ายขาด
เงินสะสม

     1,227,000.00    1,224,000.00
อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง

33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บา้นใหม่หลังมอ

1,000,000.00

34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า
บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวชิัยหมู่ที่ 2 บา้นหว้ยแก้ว

350,000.00
โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบริเวณ
อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวชิัยหมู่ที่ 2 บา้นหว้ยแก้ว

178        327,000.00      289,500.00 แล้วเสร็จ

35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบริเวณลาน
จอดรถหนา้ทางเข้าน้ าตกหว้ยแกว้ หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยแกว้

300,000.00
โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบริเวณ
ลานจอดรถภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยแก้ว

178        289,000.00      192,867.00 แล้วเสร็จ

36. โครงการวางทอ่ระบายน้ า PVCพร้อมบอ่พกัส าเร็จรูป หมู่ที่ 1 
บา้นเชิงดอย

160,000.00
โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า PVC พร้อมบอ่พกั
ส าเร็จรูป หมู่ที่ 1 บา้นเชิงดอย

177        154,000.00      121,000.00 แล้วเสร็จ

37. โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั บริเวณ
ซอยบา้นเหนือ หมู่ที่ 10 บา้นอุโมงค์

350,000.00

38. โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบา้นทรายค า-บา้นช่างทอง หมู่ที่ 15 บา้นทรายค า

2,500,000.00

39. โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ

300,000.00

40. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณหลังวดัศรีโสดาหมู่ที่ 2 
บา้นหว้ยแก้ว

700,000.00

41. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอย 8 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ย
ทราย

100,000.00
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเชียงใหม่ 2 ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 4 ซอย 8

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         57,000.00        53,215.38 แล้วเสร็จ

42. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอยล้ินจี่ หมู่ที่ 5บา้นร่ าเปงิ 90,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยล้ินจี่ หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         49,000.00        46,548.20 แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)
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ผลการ
ด าเนินงาน

43. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอยนวภมูิ หมู่ที่ 8 บา้น
หล่ิงหา้

90,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนวภูมิ หมู่ที่ 8 บ้านหล่ิงห้า

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         45,000.00        44,214.54 แล้วเสร็จ

44. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอยพทุธรักษาหมู่ที่ 10 
บา้นอุโมงค์

100,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพุทธรักษาหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         70,000.00        46,091.32 แล้วเสร็จ

45. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เขต 6 หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ 200,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ เขต 6 หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

       130,000.00        95,885.91 แล้วเสร็จ

46. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เขต 8 หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ 200,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ เขต 8 หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

       110,000.00        75,197.46 แล้วเสร็จ

47. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ถนนเลียบอุทยาน หมู่ที่ 13
 บา้นสันลมจอย

100,000.00 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ 2 ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบอุทยาน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         56,000.00        55,720.25 แล้วเสร็จ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตามโครงการ
ติดต้ังมิเตอร์แยกจ่ายระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวม 24 จุด

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

       133,000.00      133,000.00 แล้วเสร็จ

48. โครงการขยายเขตและบ ารุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 4 บา้น
หว้ยทราย

200,000.00
อุดหนุนการประปาส่วนภมูิภาค สาขาเชียงใหม่ ตาม
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 4

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

       115,000.00      115,000.00 แล้วเสร็จ

49. โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 หมู่ที่ 7 บา้นช่างทอง 30,000.00
อุดหนุนการประปาส่วนภมูิภาค สาขาเชียงใหม่ ตาม
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบา้นช่างทอง หมู่ที่ 7

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         42,000.00        42,000.00 แล้วเสร็จ

50. โครงการขยายเขตประปา ซอยข้างวดัโปง่น้อย หมู่ที่ 13 บา้น
สันลมจอย

550,000.00
อุดหนุนการประปาส่วนภมูิภาค สาขาเชียงใหม่ ตาม
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบา้นสันลมจอย หมู่ที่ 13

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

       282,000.00      282,000.00 แล้วเสร็จ

51. โครงการปรับปรุงทอ่ประปาพร้อมติดต้ังหวัดับเพลิง หมู่ที่ 11 
บา้นดอยปยุ

150,000.00
โครงการปรับปรุงทอ่ประปาพร้อมติดต้ังหวัดับเพลิง หมู่ที่ 
11 บา้นดอยปยุ

178        131,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

52. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าค.ส.ล. ใต้ดินภายในสนามกีฬา
เทศบาลต าบลสุเทพ

400,000.00
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เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

53. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้งส าหรับใช้ในหมู่ที่ 3 บา้น
กองบนิ 41

250,000.00

54. โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 บา้นกองบนิ 41

100,000.00

55. โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นโปง่น้อย

100,000.00

56. โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8 บา้นหล่ิงหา้

100,000.00

57. โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 บา้นอุโมงค์

100,000.00
โครงการติดต้ังปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 10 บา้นอุโมงค์

175          91,900.00        91,000.00 แล้วเสร็จ

58. โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ

100,000.00
โครงการติดต้ังปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ

175        295,000.00      218,000.00 แล้วเสร็จ

59. โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงพร้อมล าโพงภายในสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ

250,000.00
โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงพร้อมล าโพงภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ

174        237,700.00      225,800.00 แล้วเสร็จ

60. โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงพร้อมล าโพง ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ

150,000.00
โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงพร้อมล าโพง ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ

175        141,000.00      133,000.00 แล้วเสร็จ

61. โครงการจัดท าสวนสาธารณะ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่
 5 บา้นร่ าเปงิ

2,000,000.00

62. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหอพกัราชพฤกษ ์หมู่ที่ 
10 บา้นอุโมงค์

500,000.00

63. โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณปาก
ซอยทางเข้าวดัหว้ยทราย หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยทราย

300,000.00
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เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

64. โครงการวางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า พร้อมซ่อมฝาราง
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นดอยปยุ

600,000.00

65. โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมปรับปรุงผิวจราจรและกอ่สร้างจุด
กลับรถบริเวณกลางซอยหมู่บา้นแดนตะวันเหนอื หมู่ที่ 10 บา้นอโุมงค์

1,500,000.00

66. โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุขต าบล พร้อมจัดหาครุภณัฑ์ 6,000,000.00

67. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
สุเทพ อาคารบา้นพกัพนักงาน พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์

1,200,000.00
โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์พร้อมลานจอดรถบริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ

ต้ังจ่าย
รายการใหม่

     1,097,000.00  - กันเงินไม่มีหนี้

68. โครงการย้ายหม้อแปลงพร้อมเสาไฟฟา้บริเวณลานวฒันธรรม 100,000.00
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัเชียงใหม่ 2 ตาม
โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ (ย้ายเสา) ลานวฒันธรรม

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         90,041.57        90,041.57 แล้วเสร็จ

69. โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกัและ
ขยายไหล่ทางหนิคลุก ถนนเลียบคลองชลประทาน ถึงบริเวณร้ัว
สนามบนิ บริเวณบา้นทรายค า หมู่ที่ 15 เชื่อมบา้นช่างทอง หมู่ที่ 7

9,000,000.00

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั
และขยายไหล่ทางหนิคลุก ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ถึงบริเวณร้ัวสนามบนิ บริเวณบา้นทรายค า หมู่ที่ 15 
เชื่อมบา้นช่างทอง หมู่ที่ 7

จ่ายขาด
เงินสะสม

     8,955,000.00  - กันเงินไม่มีหนี้

70. โครงการวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 พร้อมบอ่พกั 
บา้นสันลมจอย หมู่ที่ 13

1,500,000.00
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. บา้นสันลมจอย 
หมู่ที่ 13

จ่ายขาด
เงินสะสม

     1,313,000.00    1,304,000.00
อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง

71. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบาย
น้ าเดิม ถึงวดัปา่แดง บา้นใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14

1,000,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิม ถึงวดัปา่แดง บา้นใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14

จ่ายขาด
เงินสะสม

       996,000.00      995,000.00
ขั้นตอนการ

ลงนามสัญญา

72. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าบริเวณไหล่ทางถนนทาง
หลวงหมายเลข 121 บา้นอุโมงค์ หมู่ที่ 10

900,000.00

73. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
บริเวณบา้นภพูงิค์ หมู่ที่ 12 เชื่อมบา้นดอยปยุ หมู่ที่ 11

4,500,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
บริเวณบา้นภพูงิค์ หมู่ที่ 12 เชื่อมบา้นดอยปยุ หมู่ที่ 11

จ่ายขาด
เงินสะสม

     1,500,000.00    1,250,000.00
อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง
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ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

74. โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณบา้นร่ าเปงิ หมู่ที่ 5 
เชื่อมบา้นอุโมงค์ หมู่ที่ 10

600,000.00

75. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า บา้นสันลมจอย หมู่ที่ 13 1,100,000.00 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า บา้นสันลมจอย หมู่ที่ 13
จ่ายขาด
เงินสะสม

     1,071,500.00      579,000.00
อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง

76. โครงการปรับปรุงบนัไดทางลงบริเวณลานจอดรถบนและล่าง 
บา้นภพูงิค์ หมู่ที่ 12

500,000.00

77. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะภายในหมู่บา้น บา้นดอย
สุเทพ หมู่ที่ 9

100,000.00

78. โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสียในต าบล 1,000,000.00

79. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง บา้นสันลมจอย หมู่ที่ 13 100,000.00 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นสันลมจอย 187        100,000.00        93,294.90 แล้วเสร็จ

80. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง บา้นกองบนิ 41 หมู่ที่ 3 100,000.00 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นกองบนิ 41 188        100,000.00        60,995.00 แล้วเสร็จ

81. โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพยีงเทศบาลต าบลสุเทพ 80,000.00 โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพยีงเทศบาลต าบลสุเทพ 187          80,000.00        35,240.00 แล้วเสร็จ

82. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลสุเทพ

50,000.00
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลสุเทพ

197          20,000.00        14,949.00 แล้วเสร็จ

83. โครงการพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ

100,000.00
โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป

 ใช้งบรวมข้อ 86 แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร ์: 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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84. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ประกอบอาหารพื้นเมือง 50,000.00
โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป

 ใช้งบรวมข้อ 86 แล้วเสร็จ

85. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ 40,000.00
โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป

 ใช้งบรวมข้อ 86 แล้วเสร็จ

86. โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและ
ประชาชนทั่วไป

100,000.00
โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป

185          80,000.00        34,738.00 แล้วเสร็จ

87. โครงการสนับสนุนกองทนุสวสัดิการชุมชน 310,000.00 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 94        347,480.00      347,480.00 แล้วเสร็จ

88. โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเหด็เพื่อวถิีพอเพยีง 50,000.00 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเหด็เพื่อวถิีพอเพยีง 188          50,000.00        30,065.00 แล้วเสร็จ

89. โครงการฟื้นฟ ูอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สัตว์
ปา่ พนัธุพ์ชืต่างๆ

50,000.00

90. โครงการ "ประชารวมใจ รักษพ์ื้นที่สีเขียว" 100,000.00

91. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

50,000.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 109          50,000.00  - 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

92. โครงการรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ของต าบลสุเทพ

3,500,000.00
โครงการรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของต าบลสุเทพ

181      3,500,000.00    2,817,460.00 แล้วเสร็จ

93. โครงการหน้าบา้นน่ามอง 100,000.00

ยุทธศาสตร ์: 3. การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
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94. โครงการสุเทพ clean&clear 100,000.00 โครงการสุเทพ clean&clear 168        475,200.00      336,900.00 แล้วเสร็จ

95. โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก น่าอยู่ สนามกีฬาน่ามอง 400,000.00
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (จ้างแรงงานท าความ
สะอาด ศพด.และสนามกีฬา)

132        450,000.00      419,989.00 แล้วเสร็จ

96. โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 100,000.00 โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 181          30,000.00        19,000.00 แล้วเสร็จ

97. โครงการชุมชนร่วมใจท าน้ าใสคืนต าบลสุเทพถวายในหลวง 100,000.00 โครงการชุมชนร่วมใจท าน้ าใสคืนต าบลสุเทพถวายในหลวง 180          50,000.00        36,686.00 แล้วเสร็จ

98. โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะ 10,000,000.00
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
เก็บขนและก าจัดขยะ)

180    10,000,000.00    10,129,006.00 แล้วเสร็จ

99. โครงการจัดหาถังขยะและกรงแยกขยะประจ าหมู่บา้น 1,000,000.00 วสัดุงานบา้นงานครัว (จัดซ้ือถังขยะ) (สาธารณสุข) 182        320,000.00        48,550.00 แล้วเสร็จ

100. โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุส าหรับเก็บขนขยะ 4,000,000.00

101. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพนัธุก์ล้าไม้ เพื่อเปน็ศูนย์เรียนรู้ 500,000.00
1. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพนัธุก์ล้าไม้ เพื่อเปน็
ศูนย์เรียนรู้

181          80,000.00        18,568.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเคร่ืองสับย่อยแบบลากพว่ง 183        158,000.00      154,000.00 แล้วเสร็จ

102. โครงการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 50,000.00

103. โครงการอบรมการใช้บรรจุภณัฑ์สินค้าที่เปน็เอกลักษณ์ของ
หมู่บา้นทอ่งเที่ยว

50,000.00
โครงการอบรมการใช้บรรจุภณัฑ์สินค้าที่เปน็เอกลักษณ์
ของหมู่บา้นทอ่งเที่ยว

109          30,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

60



ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

104. โครงการอบรมผู้น าการปฏบิติัศาสนพธิี 50,000.00 โครงการอบรมผู้น าการปฏบิติัศาสนพธิี 188          50,000.00        43,559.00 แล้วเสร็จ

105. โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลส าหรับเด็กและ
เยาวชน

50,000.00
โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลส าหรับเด็ก
และเยาวชน

193          50,000.00        49,926.00 แล้วเสร็จ

106. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมเนื่องในวนัผู้สูงอายุ
แหง่ชาติ

300,000.00
โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมเนื่องในวนัผู้สูงอายุ
แหง่ชาติ

193        300,000.00      283,232.00 แล้วเสร็จ

107. โครงการส่งเสริมประเพณีวนัเข้าพรรษา 100,000.00 โครงการส่งเสริมประเพณีวนัเข้าพรรษา 192        100,000.00        94,905.00 แล้วเสร็จ

108. โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย 50,000.00 โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย 192          50,000.00        44,194.00 แล้วเสร็จ

109. โครงการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีปี๋ใหม่เมือง 50,000.00 โครงการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีปี๋ใหม่เมือง 193          50,000.00        42,000.00 แล้วเสร็จ

110. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000.00 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 191          50,000.00          7,135.00 แล้วเสร็จ

111. โครงการศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ 80,000.00
อุดหนุนวดัปา่แดงมหาวหิารตามโครงการศูนย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์

195          80,000.00        80,000.00 แล้วเสร็จ

112. โครงการธรรมะสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

130,000.00
อุดหนุนวดัปา่แดงมหาวหิารตามโครงการธรรมสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา

195        130,000.00      130,000.00 แล้วเสร็จ

113. โครงการปฏบิติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

130,000.00
อุดหนุนวดัปา่แดงมหาวหิารตามโครงการปฏบิติัธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา

195        130,000.00      130,000.00 แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร ์: 4. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
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114. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 89
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

120,000.00
อุดหนุนวดัปา่แดงมหาวหิารตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา

195        120,000.00      120,000.00 แล้วเสร็จ

115. โครงการปฏบิติัธรรมน าสุข 180,000.00

อุดหนุนวดัในเขต ทต.สุเทพ จ านวน 9 แหง่ แหง่ละ 
20,000 บาท
- วดัปา่แดง, วดัผาลาด, วดัร่ าเปงิ, วดัศรีโสดา, วดัฝายหนิ,
 วดัโปง่น้อย, วดัใหม่หว้ยทราย, วดัอุโมงค์, วดัช่างทอง

196        180,000.00      160,000.00 แล้วเสร็จ

116. โครงการจัดกิจกรรมสมโภชและพธิอีัญเชิญน้ าสรง
พระราชทาน งานไหวส้าปา๋รมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวนัวสิาขบู
ชา

100,000.00
อุดหนุนวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิารตามโครงการ
จัดกิจกรรมสมโภชและพธิอีัญเชิญน้ าสรงพระราชทาน 
งานไหวส้าปา๋รมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวนัวสิาขบชูา

196        100,000.00      100,000.00 แล้วเสร็จ

117. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมหมู่บา้นหรือกิจกรรม
วนัส าคัญของหมู่บา้น

940,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 
- วนัลอยกระทง, วนัเด็ก, ด าหวัผู้สูงอายุ

194        940,000.00      805,000.00 แล้วเสร็จ

118. โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (วนัพอ่แหง่ชาติ)

80,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 หมู่ละ 2,500 
บาท

194          75,000.00        75,000.00 แล้วเสร็จ

119. โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ (วนัแม่แหง่ชาติ)

80,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 หมู่ละ 2,500 
บาท

194          75,000.00        75,000.00 แล้วเสร็จ

120. โครงการจัดกิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา 114,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 194        114,000.00      114,000.00 แล้วเสร็จ

121. โครงการวนัผู้สูงอายุ (จัดขบวนด าหวัผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาล
ต าบลสุเทพ)

234,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 194        234,000.00      234,000.00 แล้วเสร็จ

122. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวนัเปดิทางขึ้นดอยสุเทพ 74,000.00 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-15 194          75,000.00        75,000.00 แล้วเสร็จ
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123. โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 35,000.00
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตาม
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

194          35,000.00        35,000.00 แล้วเสร็จ

124. โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภา
วฒันธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ

150,000.00
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภา
วฒันธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ

192        150,000.00        47,805.00 แล้วเสร็จ

125. โครงการส่งเสริมสภาวฒันธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ 50,000.00 1. อุดหนุนสภาวฒันธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ ตาม
โครงการจัดเวทเีสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น

195          20,000.00        20,000.00 แล้วเสร็จ

2. อุดหนุนสภาวฒันธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ ตาม
โครงการคนดีศรีสุเทพ

195          30,000.00        30,000.00 แล้วเสร็จ

126. โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ 400,000.00 โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ 191        350,000.00      189,760.00 แล้วเสร็จ

127. โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวชิัย 300,000.00 โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวชิัย 192        300,000.00      282,388.00 แล้วเสร็จ

128. โครงการย้อนยุควถิีชาวนาไทย "ปลูกข้าววนัแม่เก็บเกี่ยววนัพอ่
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

50,000.00

129. โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 50,000.00 โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 108          20,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

130. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษแ์ละ 
เชิงวฒันธรรม

1,000,000.00
โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษแ์ละ
เชิงวฒันธรรม

108        200,000.00      139,486.00 แล้วเสร็จ
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เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

131. โครงการออกแบบภมูิทศัน์ "จุดชมววิผาด า" บา้นภพูงิค์ หมู่ที่ 
12

2,500,000.00
โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ "จุดชมววิผาด า" บา้นภพูงิค์ 
หมู่ที่ 12

จ่ายขาด
เงินสะสม

     2,334,000.00  - กันเงินไม่มีหนี้

132. โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี 500,000.00 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี 185        400,000.00  -  ด าเนินการโดยโอน
งบไปรวมข้อ 261

133. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 50,000.00 โครงการจัดระบบคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน
 ใช้งบรวมข้อ 

139
แล้วเสร็จ

134. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลสุเทพ

50,000.00
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทนุ
สวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลสุเทพ

185          50,000.00        48,600.00 แล้วเสร็จ

135. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

50,000.00
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลสุเทพ

 ใช้งบรวมข้อ 82 แล้วเสร็จ

136. โครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลสุเทพ 40,000.00
โครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบล
สุเทพ

187          40,000.00        40,000.00 แล้วเสร็จ

137. โครงการวนัสตรีสากล 80,000.00 โครงการวนัสตรีสากล 186          80,000.00        55,040.00 แล้วเสร็จ

138. โครงการค่ายครอบครัว 150,000.00 โครงการค่ายครอบครัว 184        100,000.00      100,000.00 แล้วเสร็จ

139. โครงการจัดระบบคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน 100,000.00 โครงการจัดระบบคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน 184        100,000.00        99,095.00 แล้วเสร็จ

140. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทนุ
ประเภทต่างๆ

100,000.00
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการ
กองทนุประเภทต่างๆ

186        100,000.00        99,810.00 แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร ์: 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
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ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

141. โครงการพฒันาทกัษะวชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั 30,000.00 โครงการพฒันาทกัษะวชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั 142          30,000.00        19,557.00 แล้วเสร็จ

142. โครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวยั

10,000.00
โครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวยั

143          50,000.00        29,473.50 แล้วเสร็จ

143. โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพนัธป์ฐมวยั 50,000.00 โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพนัธป์ฐมวยั 138          50,000.00        29,931.50 แล้วเสร็จ

144. โครงการกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000.00 โครงการกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 138          20,000.00        19,925.00 แล้วเสร็จ

145. โครงการประกวดส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 30,000.00

146. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 10,000.00 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 141          10,000.00  - 
ด าเนินการโดย

ไม่ใช้งบประมาณ

147. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15,000.00 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 141          15,000.00        13,920.00 แล้วเสร็จ

148. โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000.00 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 143        150,000.00      144,493.00 แล้วเสร็จ

149. โครงการสานสายใยเพื่อลูกรัก 80,000.00 โครงการสานสายใยเพื่อลูกรัก 144          80,000.00        57,565.00 แล้วเสร็จ

150. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ

500,000.00
อุดหนุนโรงเรียนในเขต ทต.สุเทพ ตามโครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมใหแ้ก่เด็กนักเรียน (ร.ร. 5 แหง่)

147        945,000.00      945,000.00 แล้วเสร็จ

151. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ

2,200,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. และนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึง ป.6

144      1,900,500.00    1,749,200.20 แล้วเสร็จ
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ผลการ
ด าเนินงาน

152. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,500,000.00 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 143      1,456,000.00    1,045,620.00 แล้วเสร็จ

153. โครงการอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ

3,500,000.00
อุดหนุนโรงเรียนในเขต ทต.สุเทพ ตามโครงการอาหาร
กลางวนัเด็กนักเรียน

146      3,492,000.00    3,332,000.00 แล้วเสร็จ

154. โครงการอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 550,000.00
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

137        292,000.00      170,000.00 แล้วเสร็จ

155. โครงการจัดท าวารสารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000.00 โครงการจัดท าวารสารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 140          30,000.00        25,000.00 แล้วเสร็จ

156. โครงการประชุมผู้ปกครอง 30,000.00 โครงการประชุมผู้ปกครอง 142          30,000.00        12,470.00 แล้วเสร็จ

157. โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

50,000.00
โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

141          30,000.00        21,005.00 แล้วเสร็จ

158. โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วนัส าคัญ และกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วนัส าคัญ และกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

139          30,000.00          7,155.00 แล้วเสร็จ

159. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ทกุด้านของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

60,000.00
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ทกุด้านของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

139          60,000.00        17,920.00 แล้วเสร็จ

160. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะที่พงึประสงค์ส าหรับเด็ก 10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะที่พงึประสงค์ส าหรับ
เด็ก

139          10,000.00  - 
ด าเนินการโดย

ไม่ใช้งบประมาณ

161. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กทกุคนมีสุขภาพสมบรูณ์ 
แข็งแรง มีพฒันาการสมวยั

10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กทกุคนมีสุขภาพสมบรูณ์
 แข็งแรง มีพฒันาการสมวยั

140          10,000.00          2,900.00 แล้วเสร็จ

162. โครงการเปดิกิจกรรมความรู้สู่โลกกวา้ง 30,000.00 โครงการเปดิกิจกรรมความรู้สู่โลกกวา้ง 142          30,000.00          3,645.00 แล้วเสร็จ
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ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

163. โครงการตลาดนัดแหง่การเรียนรู้ 50,000.00 โครงการตลาดนัดแหง่การเรียนรู้ 140          50,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

164. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลสุเทพ

20,000.00

165. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 300,000.00 1. จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.ทต.สุเทพ 145        200,000.00      200,000.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.ดอยปยุ 146        100,000.00      100,000.00 แล้วเสร็จ

166. โครงการอบรมและศึกษาดูงานแนวทางการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

50,000.00
โครงการศูนย์สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุต าบลสุเทพ 
(สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาล)

 ใช้งบรวมข้อ 
203

แล้วเสร็จ

167. โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 80,000.00 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุผู้พกิาร 164          80,000.00  - ขั้นเตรียมการ

168. โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบา้นผู้สูงอายุ 70,000.00 โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบา้นผู้สูงอายุ 184          70,000.00        10,470.00 แล้วเสร็จ

169. โครงการผู้สูงอายุสุขใจไหวพ้ระสัญจร 300,000.00

170. โครงการสุขภาพดี ตามวถิีไทย หา่งไกลโรค 50,000.00
โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ (กิจกรรมประกวด
ร าวงย้อนยุค)

 ใช้งบรวมข้อ 
126

แล้วเสร็จ

171. โครงการบทเพลงวนัวาน ประสานหวัใจวยัเก๋า 80,000.00
โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ (ประกวดร้อง
เพลงนักร้องดาวรุ่ง รุ่นเก๋า)

 ใช้งบรวมข้อ 
126

แล้วเสร็จ

172. โครงการบทเพลงร่วมสมัยประสานหวัใจกลุ่มสตรี 80,000.00
โครงการจัดลานวฒันธรรมต าบลสุเทพ (ประกวดร้องเพลง
สตรีแม่บา้น)

 ใช้งบรวมข้อ 
126

แล้วเสร็จ

173. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสุเทพ "สุเทพเกมส์" 300,000.00 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสุเทพ "สุเทพเกมส์" 190        300,000.00      295,830.00 แล้วเสร็จ
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174. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวา่ง พนักงาน
อปท. ภายในอ าเภอเมือง

300,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และการส่งทมีเข้า
แข่งขันกีฬา

 ใช้งบรวมข้อ 
176

แล้วเสร็จ

175. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล "สุเทพลีก" (Suthep League) 
ส าหรับเยาวชนและประชาชนภายในต าบลสุเทพ

300,000.00
โครงการแข่งขันกฬีาฟตุบอล "สุเทพลีก" (Suthep League) 
ส าหรับเยาวชนและประชาชนภายในต าบลสุเทพ

190        250,000.00      113,240.00 แล้วเสร็จ

176. โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และการส่งทมีเข้าแข่งขัน
กีฬา

300,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และการส่งทมีเข้า
แข่งขันกีฬา

189        200,000.00        29,840.00 แล้วเสร็จ

177. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 400,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน

190        400,000.00      309,600.00 แล้วเสร็จ

178. โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก 200,000.00 โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก 189        200,000.00      189,372.50 แล้วเสร็จ

179. โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การกีฬา และการแข่งขันกีฬา 150,000.00 วสัดุกีฬา (ศึกษา) 190        150,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

180. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ลานกีฬา สนามกีฬาเทศบาลต าบล
สุเทพและภายในต าบล

3,000,000.00
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าสนามกีฬาเทศบาลต าบล
สุเทพ

จ่ายขาด
เงินสะสม

     1,313,000.00    1,304,000.00 แล้วเสร็จ

181. โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี 50,000.00 วสัดุการเกษตร (สป.) 103          20,000.00        19,525.00 แล้วเสร็จ

182. โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ 50,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 
(กองสาธารณสุขฯ)

153        288,000.00        82,135.49 แล้วเสร็จ

183. โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อในทอ้งถิ่น 250,000.00 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อในทอ้งถิ่น 154        150,000.00        62,112.44 แล้วเสร็จ

184. โครงการพฒันาหน่วยบริการควบคุมปอ้งกันโรคเคล่ือนที่เร็ว 
(SRRT)

50,000.00
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ผลการ
ด าเนินงาน

185. โครงการส่งเสริมสุขาภบิาลอาหาร 100,000.00 โครงการส่งเสริมสุขาภบิาลอาหาร 157          80,000.00        77,090.00 แล้วเสร็จ

186. โครงการเครือข่ายผู้ประกอบการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข 50,000.00

187. โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด 50,000.00 โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด 156          20,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

188. โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. และสนับสนุนกิจกรรม อสม. 300,000.00
โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. และสนับสนุนกิจกรรม 
อสม.

155        400,000.00 -  ด าเนินการโดยโอน
งบไปรวมข้อ 261

189. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)

112,500.00 อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 1-15 158        112,500.00      112,500.00 แล้วเสร็จ

190. โครงการสนับสนุนเวชภณัฑ์ใหก้ับสถานศึกษาและศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ชมรมผู้พกิาร

50,000.00

191. โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพ 400,000.00 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 94        380,000.00      380,000.00 แล้วเสร็จ

192. โครงการพฒันาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพ 150,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 
(กองสาธารณสุขฯ)

153        288,000.00        82,135.49 แล้วเสร็จ

193. โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ 100,000.00 โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ 154        100,000.00        92,846.00 แล้วเสร็จ

194. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 150,000.00
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.)

156          50,000.00        45,660.00 แล้วเสร็จ

195. โครงการพฒันาระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ 100,000.00 โครงการพฒันาระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ 155        150,000.00        68,514.54 แล้วเสร็จ
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196. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 100,000.00 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 156          50,000.00  - ขั้นเตรียมการ

197. โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 50,000.00 โครงการพฒันาระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ
 ใช้งบรวมข้อ 

195
แล้วเสร็จ

198. โครงการหอพกัสร้างสุข 80,000.00 โครงการหอพกัสร้างสุข 157          50,000.00        36,840.00 แล้วเสร็จ

199. โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพและบา้นดอยสุเทพ หมู่ที่ 9

300,000.00
โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการสาธารณสุขภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพ

155        400,000.00      972,300.00 แล้วเสร็จ

200. โครงการหมอครอบครัว 150,000.00 โครงการหมอครอบครัว 157        100,000.00        45,914.00 แล้วเสร็จ

201. โครงการจัดหารถส าหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2,500,000.00

202. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 1,500,000.00

203. โครงการศูนย์สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ 100,000.00 โครงการศูนย์สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุต าบลสุเทพ 165        100,000.00        43,370.00 แล้วเสร็จ

204. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 2,500,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 93        120,000.00      125,500.00 แล้วเสร็จ

205. โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ

80,000.00
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้รับเบี้ย
ยังชีพ

164          60,000.00        59,910.00 แล้วเสร็จ

206. โครงการนันทนาการปนัรอยยิ้มใหผู้้สูงอายุ 80,000.00
โครงการศูนย์สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุต าบลสุเทพ 
(กิจกรรมปนัรอยยิ้ม คืนความสุขใหผู้้สูงวยั)

 ใช้งบรวมข้อ 
203

แล้วเสร็จ
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207. โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวฒันธรรมผู้สูงอายุ 200,000.00 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวฒันธรรมผู้สูงอายุ 165        200,000.00      241,330.00 แล้วเสร็จ

208. โครงการส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงานแก่คนพกิาร 50,000.00
โครงการพฒันาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป

 ใช้งบรวมข้อ 86 แล้วเสร็จ

209. โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมส่งเสริม
อาชีพคนพกิารจังหวดัเชียงใหม่

50,000.00

210. โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน

200,000.00
โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือครอบครัวยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน

165        150,000.00      101,298.00 แล้วเสร็จ

211. โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน 500,000.00 โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน 185        550,000.00      529,490.00 แล้วเสร็จ

212. โครงการสนับสนุนกองทนุสวสัดิการชุมชน 500,000.00 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน
 โครงการ

เดียวกับข้อ 87
แล้วเสร็จ

213. โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงผัก 50,000.00

214. โครงการจัดสัมมนาสภาเด็กและเยาวชน 50,000.00 โครงการจัดสัมมนาสภาเด็กและเยาวชน 191          50,000.00        42,860.00 แล้วเสร็จ

215. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพฒันา
ต าบล

80,000.00
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ใหก้ับอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ

 - แล้วเสร็จ

216. โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 30,000.00 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 125          50,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

ยุทธศาสตร ์: 6. การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสรา้งความรว่มมือในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
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217. โครงการจัดระเบยีบชุมชน 50,000.00
ใช้งบค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (งานปอ้งกัน โดยมี
เจ้าหน้าที่เทศกิจ จ านวน 2 คน)

218. โครงการเฝ้าระวงัและปอ้งกันไฟปา่ 400,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ 11 ตามโครงการท า
แนวกันไฟ

130        200,000.00      200,000.00 แล้วเสร็จ

219. โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์

60,000.00
โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์

125        120,000.00      109,525.00 แล้วเสร็จ

220. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นเชิง
ดอย

500,000.00

221. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นหว้ย
แก้ว

500,000.00

222. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้น
ช่างทอง

500,000.00

223. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นหล่ิง
หา้

500,000.00

224. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นดอย
สุเทพ

500,000.00

225. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้น
อุโมงค์

900,000.00
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 
บา้นอุโมงค์

174        887,000.00  - 
- รออนุญาต

- กันเงินไม่มีหนี้

226. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 15 บา้น
ทรายค า

500,000.00

227. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในต าบลสุเทพ 1,000,000.00
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เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย
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ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

228. โครงการปอ้งกันและรักษาความมั่นคงปลอดภยัในชีวติ 
ทรัพย์สิน และอาชญากรรม

200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รวมถึงผู้ที่มีค าส่ังให้
ปฏบิติังานในศูนย์ อปพร. และนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.)

127        250,000.00      228,240.00 แล้วเสร็จ

229. โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

100,000.00
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน

127        100,000.00        42,746.00 แล้วเสร็จ

230. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

50,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

127          30,000.00  - 
ด าเนินการโดย

ไม่ใช้งบประมาณ

231. โครงการอบรมฝึกซ้อมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000.00 โครงการอบรมฝึกซ้อมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 128          50,000.00        44,320.00 แล้วเสร็จ

232. โครงการอบรมอาสาสมัครไฟปา่ 50,000.00 โครงการอบรมอาสาสมัครไฟปา่ 128          30,000.00        28,400.00 แล้วเสร็จ

233. โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวงัเหตุสาธารณภยั 500,000.00 โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวงัเหตุสาธารณภยั 124        400,000.00      279,659.00 แล้วเสร็จ

3,000,000.00 1. จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า 129      2,190,000.00    2,173,400.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง 130          92,500.00        91,500.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือชุดดับเพลิงในอาคาร โอนต้ังจา่ยใหม่          98,226.00        98,226.00 แล้วเสร็จ

235. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ 2,700,000.00

236. โครงการขยายหวัประปาดับเพลิงเพื่อปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยั บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8, 10 และ 14

300,000.00

237. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 500,000.00

234. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการดับเพลิงและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
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ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

238. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 500,000.00 1. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 125          50,000.00        89,702.00 แล้วเสร็จ

2. อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวดัเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

ต้ังอุดหนุน
ใหม่

         39,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

239. โครงการอบรมนักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง 100,000.00 โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง 126          50,000.00        49,934.00 แล้วเสร็จ

240. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภยัแล้ง 1,000,000.00

โครงการจัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส เพื่อแก้ไขปญัหา
ภยัแล้ง ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมก๊อกน้ า และขาต้ัง
 ถังละ 11,000 บาท  (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 
จ านวน 40 ถัง

จ่ายขาด
เงินสะสม

       440,000.00      434,000.00 แล้วเสร็จ

241. โครงการจัดต้ังสถานธนานุบาล 2,000,000.00

242. โครงการจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบญัญัติต าบล
สุเทพ (นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ)

20,000.00
โครงการจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบญัญัติ
ต าบลสุเทพ (นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ)

115          20,000.00  - 
ด าเนินการโดย

ไม่ใช้งบประมาณ

243. โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 200,000.00 1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 116        200,000.00      160,760.95 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 117          11,500.00        11,000.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 117          21,000.00        19,474.00 แล้วเสร็จ

4. จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟม้แขวน 4 ล้ินชัก 117          19,500.00        15,000.00 แล้วเสร็จ

5. จัดซ้ือตู้รางเล่ือนชนิด 10 ตู้ 117          80,500.00        79,000.00 แล้วเสร็จ

6. จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 118          16,000.00        12,500.00 แล้วเสร็จ

7. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 118          14,000.00        13,700.00 แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร ์: 7. การพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม
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ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

8. จัดซ้ือเคร่ืองวดัระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 119          76,000.00        73,000.00 แล้วเสร็จ

9. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 119          23,000.00        22,900.00 แล้วเสร็จ

10. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 121           7,600.00          7,500.00 แล้วเสร็จ

11. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ส าหรับ A3 121          16,700.00        15,900.00 แล้วเสร็จ

12. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาวด า 122           7,300.00          5,500.00 แล้วเสร็จ

13. จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 123           3,100.00          3,000.00 แล้วเสร็จ

14. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1kVA 123           6,100.00          5,500.00 แล้วเสร็จ

15. จัดซ้ือจอภาพ LCD/LED 123           4,700.00          4,500.00 แล้วเสร็จ

244. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านงานพสัดุส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

50,000.00
โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านงานพสัดุส าหรับ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

116          30,000.00          1,900.00 แล้วเสร็จ

245. โครงการพฒันาประสิทธภิาพ การบริหารงานด้านการเงิน 
การพสัดุ และการตรวจสอบ

100,000.00 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา (กองคลัง) 115          60,000.00        22,600.00 แล้วเสร็จ

246. โครงการพฒันา ปรับปรุง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส านักงาน 200,000.00 1. เช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูลงานทะเบยีนราษฎร์ 99          32,000.00        30,602.00 แล้วเสร็จ

2. จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมฯ และ
ระบบส่ือสารข้อมูลทะเบยีนราษฎร์

99        144,000.00      124,000.00 แล้วเสร็จ

247. โครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบทะเบยีนงานบตัร
ประชาชน

500,000.00 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา (ส านักปลัด) 101          70,000.00        47,900.00 แล้วเสร็จ

248. โครงการจ้างประเมินและส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการของ
เทศบาล/จ้างองค์กรหรือสถาบนัศึกษาท าการวจิัยปญัหาต่างๆ

80,000.00 รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัยฯ) (สป.) 105          40,000.00        29,700.00 แล้วเสร็จ

249. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 ค่าประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ 107        400,000.00      391,702.00 แล้วเสร็จ
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ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

250. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 200,000.00 1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (แผน) 112          16,000.00        15,700.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาวด า Network แบบ 1 151          40,000.00        31,000.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก (สวสัดิการ) 162           7,600.00          7,500.00 แล้วเสร็จ

4. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (ช่าง) 170          23,000.00        22,900.00 แล้วเสร็จ

5. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค (ช่าง) 171          21,000.00        20,700.00 แล้วเสร็จ

6. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก ส าหรับ A3 172          33,400.00        31,800.00 แล้วเสร็จ

251. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน 500,000.00 1. จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น (สป.) 104          15,000.00        13,000.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร (สป.) 105          18,000.00          8,690.00 แล้วเสร็จ

252. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 150,000.00 1. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (แผน) 110          10,000.00          9,900.00

2. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบถอดเปล่ียน
เลนส์ (แผน)

110          47,200.00        43,500.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือกล้องวดีิโอ (แผน) 111          15,000.00        14,990.00 แล้วเสร็จ

4. จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) (แผน) 111           6,750.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

253. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 150,000.00 1. วสัดุงานบา้นงานครัว (สป.) 103        100,000.00        46,229.86 แล้วเสร็จ

2. วสัดุงานบา้นงานครัว (ศึกษา) 133        150,000.00      134,619.00 แล้วเสร็จ

254. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ก่อสร้าง ครุภณัฑ์โรงงาน 150,000.00 1. วสัดุก่อสร้าง (ศึกษา) 133          80,000.00      118,713.00 แล้วเสร็จ

2. วสัดุก่อสร้าง (ช่าง) 168        300,000.00      293,261.00 แล้วเสร็จ

255. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส ารวจ 100,000.00 จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 170          25,000.00        25,000.00 แล้วเสร็จ

256. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000.00 จัดซ้ือเคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ า 158          75,000.00        75,000.00 แล้วเสร็จ
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ผลการ
ด าเนินงาน

257. โครงการจัดซ้ือรถส่วนกลาง (ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) 1,000,000.00 1. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ (คลัง) 118          38,000.00        36,300.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ (ศึกษา) 135          52,000.00        51,900.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) (ช่าง) 169        896,000.00      895,000.00 แล้วเสร็จ

220,000.00 1. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 134           6,400.00          6,400.00 แล้วเสร็จ

2. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 134          56,000.00        52,600.00 แล้วเสร็จ

3. จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 134          18,100.00        18,100.00 แล้วเสร็จ

4. จัดซ้ือตู้เย็น 135           9,400.00          8,510.00 แล้วเสร็จ

5. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 135          16,000.00        15,700.00 แล้วเสร็จ

6. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉีดหมึก 136           7,600.00          7,500.00 แล้วเสร็จ

259. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

400,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
 สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

101        400,000.00      194,293.00 แล้วเสร็จ

260. โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสุเทพ

150,000.00
โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุเทพ

102        100,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

261. โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดการศึกษาของบคุลากร
ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

100,000.00 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา (กองการศึกษา) 132          80,000.00        76,600.00 แล้วเสร็จ

262. โครงการเพิ่มศักยภาพและพฒันาผู้น าชุมชน 300,000.00 โครงการเพิ่มศักยภาพและพฒันาผู้น าชุมชน 186        400,000.00    1,484,654.00 แล้วเสร็จ

263. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 50,000.00 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 101          40,000.00        12,996.00 แล้วเสร็จ

264. โครงการผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พบประชาชน 100,000.00 โครงการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพพบประชาชน 101        100,000.00  - ไม่ได้ด าเนินการ

258. จัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับกองการศึกษา และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แหง่

77



ยุทธศาสตร/์โครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เฉพาะป ีพ.ศ. 2559 โครงการ หน้าที่ งบประมาณ  เบกิจ่าย

ปรากฏในเทศบญัญตัิ 2559 และจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณ
ตามแผน

ผลการ
ด าเนินงาน

265. โครงการพฒันาความรู้ เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

100,000.00

266. โครงการจัดท าแผนชุมชนแผนพฒันาทอ้งถิ่น เทศบญัญัติ 
และการติดตามประเมินผลแผนพฒันา

200,000.00
โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพฒันา เทศบญัญัติ และ
การติดตามประเมินผลแผนพฒันา

107        150,000.00      222,634.00 แล้วเสร็จ

267. โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บา้น 75,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดเวที
ประชาคม

113          75,000.00        75,000.00 แล้วเสร็จ

268. โครงการเตรียมการเลือกต้ัง 200,000.00

269. จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส าหรับหอ้งประชุมกองสวสัดิการสังคม 100,000.00
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(สวสัดิการ)

162          16,000.00        15,700.00 แล้วเสร็จ

270. จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ 500,000.00

รวม 143,627,500.00      81,489,197.57    57,723,882.00
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