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โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

1 ก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมท่อระบำยน  ำกลำงถนน บริเวณซอย
เชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 101  
(ข้ำงร้ำนก๋วยเตี๋ยวโบรำณ หมู่ที่ 2 ต ำบลหำดเสี ยว) 

151,000.- 20 พ.ค.57 
- 12 มิ.ย 57 

 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณเชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 101 (บ้ำน
ดำบนกข้ำงร้ำนศรีทิพย์)  หมู่ที่ 2   
ต ำบลหำดเสี ยว  

435,000.- 2 มิ.ย 57 
-  7 ก.ค. 57 

 

3 ก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมท่อระบำยน  ำกลำงถนน บริเวณ
เชื่อมถนนชมปรีดำ (บ้ำนครเูริม่) หมู่ท่ี 2  ต ำบลหำดเสี ยว  

229,000.- 9 มิ.ย 57 
- 26 ส.ค. 57 

 

4 ก่อสร้ำงถนน คสล.คสล.พร้อมท่อระบำยน  ำกลำงถนน บริเวณ
เชื่อมถนนชมปรีดำ (ซอย คสช.) หมู่ที่ 2        ต ำบลหำดเสี ยว  

497,000.- 26 ส.ค. 57 
- 19 ก.ย. 57 

 

5 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. บริเวณซอยเทศบำล 1  
(ข้ำงร้ำนศรีเชลียงเซอร์วิส) หมู่ที่ 3 ต ำบลหำดเสี ยว  

237,000.- 29 ก.ย. 57 - 
7 ต.ค. 57 

 

6 ก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมทำงเดินเท้ำ  
บริเวณคลองตำนะ หมู่ที่ 3  ต ำบลหำดเสี ยว  

21,000.- 20 พ.ค.57- 
22 ก.ค. 57 

 

7 ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยตำค ำ หมู่ที่ 3           ต ำบล
หำดเสี ยว  

328,000.- 20 พ.ค.57- 
22 ก.ค. 57 

 

8  ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณเชื่อมซอยเทศบำล 11  
หมู่ที่  4  ต ำบลหำดเสี ยว  

84,000.- 2 ก.ค. 57 – 
19 ก.ย. 57 

 

9 ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยดอยปู่ตำ หมู่ที่ 5          ต ำบล
หำดเสี ยว            

90,000.- 2 ก.ค. 57 – 
19 ก.ย. 57 

 

10 ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณสำยเดิ่นขำม หมู่ที่ 1        ต ำบล
หำดเสี ยว  

241,000.- 21 พ.ค.57 
22 ก.ค. 57 

 

11 ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณเชื่อมซอยเทศบำล  13  
(ซอยไทยประกันชีวิต) หมู่ที่ 2  ต ำบลหำดเสี ยว  

32,000.- 19 ก.ย. 57 – 
7 ต.ค.57 

 

12 ก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำบริเวณคลองตำนะ  หมู่ที่ 3   
ต ำบลหำดเสี ยว  

14,200.- 29 ก.ย. 57 - 
7 ต.ค. 57 

 

13 ก่อสร้ำงหลังคำคลุมตลำดสดใต้เทศบำลต ำบลหำดเสี ยว       
หมู่ที่ 1 ต ำบลหำดเสี ยว 

3,374,000.- 7 มิ.ย.57 – 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

14 ก่อสร้ำงห้องน  ำบริเวณตลำดสดเทศบำลต ำบล 
หำดเสี ยว 

390,000.- 21 พ.ค 57 – 
6 ส.ค 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 
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ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ด ำเนินกำรเมื่อ หมำยเหต ุ
15 ก่อสร้ำงก่อสรำ้งรำงระบำยน  ำ คสล. บริเวณถนนสำยหำดสูง (ฝั่ง

ทิศตะวันตก)  หมู่  3  ต ำบลหำดเสี ยว 
569,000.- 19 ส.ค. 57 – 

17 พ.ย. 57 
จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

16 ก่อสร้ำงก่อสรำ้งรำงระบำยน  ำ คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนร่วมใจ
พัฒนำ (โรงสีตำตุย้) หมู่  2  ต ำบล 
หำดเสี ยว 

341,000.- 26 ส.ค. 57 – 
17 ก.ย. 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

17 ก่อสร้ำงก่อสรำ้งท่อระบำยน  ำ คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนสำยชม
ปรีดำ (ซอยบ้ำนนำยสนอง สิทธิวฒุิ)  
หมู่  2  ต ำบลหำดเสี ยว 

110,000.- 24 ก.ค. 57 – 
19 ก.ย. 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

18 โครงกำรปรับปรุงเสรมิไหล่ถนนภำยในเขตเทศบำลต ำบลหำด
เสี ยว 

558,000.- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

19 โครงกำรปรับปรุงไหล่ถนนภำยในเขตเทศบำลต ำบล 
หำดเสี ยว 

163,000.- 24 ก.ค. 57 – 
19 ก.ย. 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

20 ก่อสร้ำงปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมถนน 
อุดรพัฒนำหมู่ที่ 1 ต ำบลหำดเสี ยว 

208,000.- 30 ก.ค 57 – 
7 ส.ค 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

21 ก่อสร้ำงเขื่อนเรยีงหิน บริเวณคลองโค้ง หมู่ที่ 5  
ต ำบลหำดเสี ยว 

650,000.- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

22 ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถนนสำยห้วยเดื่อ  
หมู่ที่ 4 ต ำบลหำดเสี ยว 

150,000.- 30 ส.ค 57 – 
2 ก.ย 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

23 โครงกำรงำนปรบัปรุงลอกท่อและรำงระบำยน  ำ บริเวณท่อและ
รำงระบำยน  ำภำยในเขตเทศบำลต ำบลหำดเสี ยว 

230,000.- 18 ส.ค 57 – 
16 ก.ย 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

24 ก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำ คสล. บริเวณเทศบำล 4   
(ซอยบ้ำนลุงประถม) หมู่ที่  3  ต ำบลหำดเสี ยว 

76,000.- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ่ำยขำด 
เงนิสะสม 

25 ก่อสร้ำงปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ บริเวณซอยเทศบำล 5 
(ถนนมหำดไทยบ ำรุง) หมู่ที่ 1  
ต ำบลหำดเสี ยว 

329,000.- 30 ก.ค 57 –  
4 ส.ค 57 

จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

26 ก่อสร้ำงระบำยน  ำ คสล. บรเิวณซอยร่วมใจพัฒนำ  หมู่ที่  2 
ต ำบลหำดเสี ยว 

917,000.- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร งบประมำณ
รำยจ่ำย

เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 
1 ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2557 
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ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ด ำเนินกำรเมื่อ หมำยเหต ุ

27 
 

 

 

ก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำ คสล. บริเวณถนนสำย หำดสูง  -  บ้ำนใหม ่ 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 – 4  ต ำบล 
หำดเสี ยว 
 
 
 

339,000.- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร งบประมำณ
รำยจ่ำย

เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 
1 ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2557 

28 ติดตั งสญัญำณไฟกระพรบิ 88,500.- ส.ค. 57  
29 โครงกำรตีเส้นจรำจร 90,000.- ก.ย. 57  
30 โครงกำรติดตั งกระจกโค้งบริเวณทำงแยกชุมชน 19,500.- 1 – 30 มิ.ย. 57  
31 โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ในกำรใช้รถใช้ถนน 14,600.- 25 ก.ค. 57  
 รวม 10,975,800   
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

1 
โครงกำรสนับสนุนงำนประเพณีเทศน์มหำชำต ิในวันออกพรรษำ
ของวัดในเขตเทศบำลต ำบลหำดเสี ยว 

30,000.- 5-24 ต.ค. 25 
 

2 โครงกำร ถวำยพวงมำลำ "พระปิยมหำรำช" ประจ ำปี 2556 1,500.- 
23 ต.ค. 56  

3 
โครงกำร อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีแห่กฐินทำงน  ำแข่งเรือ 
(เฮือซ่วง) และเทศกำลอำหำรประจ ำปี 2556 

600,000.- 
5-9 พ.ย. 56  

4 
โครงกำร แข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด "เทศบำลต ำบลหำดเสี ยว
คัพ" ครั งท่ี 3 

120,000.- 
5-9 พ.ย. 56  

5 

โครงกำรจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำส 
มหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ ครบ 86 พรรษำ 
5 ธันวำคม 2556 

10,000.- 3-5 ธ.ค. 56 

 

6 
โครงกำร ส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลมิพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว เนื่องในโอกำสมหำมงคล  

เฉลิมพระชนมพรรษำครบ 86 พรรษำ 5 ธันวำคม 2556 

80,000.- 3-4 ธ.ค. 56 
 

7 
โครงกำร ร่วมกิจกรรมงำน "ย้อนอดีตศรสีัชนำลัย 
นุ่งผ้ำไทย ใส่เงินทอง โบรำณ" ประจ ำปี 2556 

50,000.- 
6-10 ธ.ค. 56  

8 
โครงกำร แข่งขันกีฬำ ท้องถิ่นสัมพันธ์ศรีสัชนำลัย 
ครั งท่ี 6 (เทศบำลต ำบลหำดเสี ยวเป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขัน) 

360,000.- 23-25 ธ.ค. 56  

9 
โครงกำร กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยำวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ  

ประจ ำป ี2557 
100,000.- 10 ม.ค. 56  

10 โครงกำรงำนรัฐพิธีเครื่องสักกำระ "วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช" 12,500.- 
17-19 ม.ค. 56  

11 
โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครองและ
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

20,000.- 24 ม.ค. 56  

12 
โครงกำร พิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็กพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก 

(เจริญ สุวฑฒโน) ในโอกำสครบวนัสิ นพระชนม์ 100 วัน 

23,250.- 
31 ม.ค. 56 

 

13 โครงกำรลำนวัฒนธรรม ก ำฟ้ำบ้ำนเฮำ ประจ ำปี 2557 100,000.- 8,13 ก.พ. 57  
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ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหต ุ

14 
โครงกำร ร่วมกิจกรรมประเพณี สรงน  ำโอยทำนสงกรำนต ์ ศรสีัช
นำลัย ประจ ำปี 2557 

50,000.- 8 - 12 เม.ย. 57  

15 โครงกำร ประเพณีรดน  ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 80,000.- 
24 เม.ย. 57  

16 
โครงกำรสืบสำนภูมิปญัญำท้องถิ่นและฝึกอำชีพขั นพื นฐำน
ส ำหรับเด็กและเยำวชน เพื่อต้ำนภัยยำเสพตดิ 

60,000.- 19 ก.ย. - 3 ส.ค. 57  

17 
โครงกำร ร่วมกิจกรรมงำนวันของดีศรสีัชนำลัย และเทศกำล
อำหำร 

90,000.- 
12 - 18 ก.ย. 57  

18 โครงกำรจดัซื อสื่อกำรเรยีนกำรสอน 408,000.-  
เงนิอุดหนุน 
เฉพำะกิจ 

19 อำหำรเสริม (นม) 2,163,796.- ต.ค.56 - ก.ย.57  

20 อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 781,680.- ต.ค.56 - ก.ย.57  

21 อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตเทศบำล 4,448,000.- ต.ค.56 - ก.ย.57  

22 
โครงกำรประเพณีแห่ช้ำงบวชนำคไทยพวน 
บ้ำนหำดเสี ยว 

150,000.- 7 เม.ย. 57  

23 โครงกำรจดักิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจ ำปี 2557 30,000.- 1 – 18  มี.ค. 57  
24 โครงกำรจดักิจกรรมวันเทศบำล ประจ ำปี 2557 42,000.- 24  เม.ย. 57  

 รวม 9,810,726.-   

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกจิ 
ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหต ุ

1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพทอผ้ำ 50,000 6 ก.ย. 57  

2 อุดหนุนโครงกำรขยำยผลศูนย์เรยีนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริระดับอ ำเภอต้นแบบ 
30,000 

  

 รวม 80,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุม่สตรีเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง - ต.ค.56 - ก.ย.57  
2 โครงกำรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก 

  - พ่นหมอกควันก ำจัดลูกน  ำยุงลำย 
 

80,800.- 27 มี.ค. 57 
4 มิ.ย. 57 

4,5,6,7,9,21,29 มิ.ย. 57 

 

3 โครงกำรถุงยำงอนำมัยต้ำนภยัเอดส ์ - ต.ค.56 - ก.ย.57  
4 โครงกำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยุระยะยำว 48,979.- 30 มิ.ย. 57 1-2 ก.ค. 57  
5 โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและควบคุมสุนัข

จรจัด 
49,540.- 24 – 28 ก.พ. 57  

6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.และศึกษำดูงำน 273,101.- 10-12 มี.ค. 57  
7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูสู้งอำยแุละศึกษำดูงำน 60,000.- 23-24 มิ.ย. 57 1-2 ก.ค. 

57 
 

8 โครงกำรจดัสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมและปลอดภยัส ำหรับ
ผู้สูงอำย ุ

- 28 มี.ค. 57  

9 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำเด็กและเยำวชนตั งครรภไ์ม่พร้อม 30,000.- 21-22 เม.ย. 57  
10 โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ กิจกรรม  

ปั่นจักรยำน 
2,000.- 31 ต.ค. 57 

26 พ.ย. 57 
26 ธ.ค. 57 
24 ก.พ. 57 
24 มี.ค. 57 

 

11 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับโรคสตัว์สู่คนในโรงเรียน 4,775.- 9 ก.ย. 57  
12 โครงกำรพัฒนำตลำดสด 5,550.- 27 ส.ค. 57  
13 โครงกำรพัฒนำงำนสุขำภิบำลอำหำรและแผงลอย 9,722.- 19 ก.ย. 57  
14 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำรฆำ่สัตว์ จ ำหน่ำยเนื อสตัว์ และ

กำรศึกษำดูงำน 
39,375.- 15 ,17-18 ส.ค. 57  

15 โครงกำรแข่งขันเดิน-วิ่งมำรำธอน 50,000.- 21 ธ.ค. 57 งบ  สปสช 
16 โครงกำรควบคมุและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 80,000.- 23-24 ก.ย. 57 งบ  สปสช 
17 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผูสู้งอำยุกลุ่มตดิบ้ำน ติดเตียง 107,500.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 งบ  สปสช 
18 โครงกำรลดเสี่ยง ลดโรค เพิ่มสุข บ้ำนหำดเสี ยว 30,000.- 23-24 ก.ย. 57 งบ  สปสช 
19 โครงกำรแข่งขันกีฬำสเีพื่อส่งเสริมสุขภำพผูสู้งอำย ุ 120,000.- 17 พ.ค. 57 งบ  สปสช 
20 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำเด็กและเยำวชนตั งครรภไ์ม่พร้อม 35,750.- 21-22 เม.ย. 57 งบ  สปสช 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

21 โครงกำรศูนย์พฒันำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำย ุ
- กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ควำมรู้ดำ้นกำรส่งเสริม   สุขภำพผูสู้งอำยุ 
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกอำชีพกำรทอผ้ำตนีจก ถุงย่ำม 
- กิจกรรมที่ 3 ฝึกอำชีพท ำขนมไทย 
- กิจกรรมที่ 4 ถ่ำยทอดภมูิปัญญำท้องถิ่น “ไทยพวน” 
- กิจกรรมที่ 5 นันทนำกำร 

 
38,700.- 
52,000.- 
19,700.- 
32,000.- 
26,500.- 

 
23-24 มิ.ย. 57 
29-31 ก.ค. 57 
16-17 ก.ค. 57 
9-11 ส.ค. 57 

21-22  ส.ค. 57 

งบ พมจ.สท. 
(กองทุน
ผู้สูงอำยุ) 

22 โครงกำรสำมวัยไทยพวน ชวนกันดูแลสุขภำพและ 
สร้ำงเสริมภูมิปญัญำ บ้ำนหำดเสี ยว 
- กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรออกก ำลังกำยส ำหรับ

ผู้สูงอำย ุ

 
 

21,350.- 

 
 

3 ก.ย. 57 

งบ พมจ.สท. 
(กองทุน
ผู้สูงอำยุ) 

23 อุดหนุนโครงกำรบริจำคโลหิตและช่วยเหลือผูด้้อยโอกำส ให้กับ
อ ำเภอศรสีัชนำลัย 

20,000.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร 

24 อุดหนุนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขมลูฐำนในเขตเทศบำลต ำบลหำด
เสี ยว 

80,000.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 เงินอุดหนุน
เอกชน 

25 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 154,900.-   
26 เบี ยยังชีพคนพิกำร 960,000.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 เงินอุดหนุน 

เฉพำะกิจ 
27 เบี ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 9,338,400.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 เงินอุดหนุน 

เฉพำะกิจ 

28 เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อ 49,500.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 เงินอุดหนุน 
เฉพำะกิจ 

29 โครงกำรที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 51,100.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57  

30 โครงกำรจดัตั งศูนย์ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกช่วงเทศกำลปี
ใหม่และเทศกำลสงกรำนต ์

40,000.- 27 ธ.ค.56-2 ม.ค.57 
11 – 17 เม.ย. 57 

 

31 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคญัของชำติเพื่อเสรมิสรำ้งควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหำดเสี ยว 
ประจ ำปี 2557 
- กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู้กำรปรองดอง

สมำนฉันท์ 
- กิจกรรม “คืนควำมสุขให้ประชำชน” 

20,000.- 7 – 30 มิ.ย. 57  
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

32 โครงกำรบ้ำนเทิดไท้องค์รำชิน ี 47,000.- ส.ค. 57  

33 โครงกำรรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 37,600.- 5 ก.ย. 57  

34 โครงกำรเยี่ยมเยือนห่วงใยใส่ใจถึงบ้ำน 50,000.- 18–19,22 ก.ย. 57  

35 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิ 30,000.-  ที่ท ำกำร
ปกครอง อ.
ศรีสัชนำลยั 

 รวม 12,059,842.-   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงกำรศึกษำดูงำนจัดนิทรรศกำรและร่วมเสวนำโครงกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศภำยใต้

“โครงกำรสร้ำงอนำคตไทย  2020” 

14,000.- 1,3   พ.ย. 56  

2 โครงกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรท ำงำนด้วยกิจกรรม 5 ส.ของ
เทศบำลต ำบลหำดเสี ยว 

- ม.ค. – ก.ย. 57  

3 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
เทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำง 

300,000.- 12,14-18 ก.พ. 57  

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน 454,850.- 10 – 12 มี.ค. 57  

5 โครงกำรจดัซื อถังเก็บน  ำเพื่อใช้ฤดแูล้ง 46,800 เม.ย. – มิ.ย. 57  
6 โครงกำรฝึกทบทวน อปพร. 35,080.- 4 – 6 มิ.ย. 57  

7 โครงกำรติดตั งถังดับเพลิงในชุมชน 48,600.- 20 ก.ค.–10 ส.ค.57  

8 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 14,250.- 19 ส.ค. 57  

9 เงินส ำรองจ่ำยเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได ้

204,000   
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ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหต ุ

10 โครงกำรประชำคมจดัท ำแผนพัฒนำสำมป ี 20,000.-   
11 โครงกำรจดัท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ 15,000.-   
12 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น 665,460.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57  
13 จัดท ำวำรสำรและรำยงำนกิจกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2557 
90,000.-   

14 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 487,284.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57  
15 อุดหนุนโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
6,000.-  ส ำนักงำนจังหวัด

สุโขทัย 
16 อุดหนุนกำรด ำเนินกำรศูนย์ประสำนและบริกำรข้อมลูของอปท. 10,000.-  ส ำนักงำนจังหวัด

สุโขทัย 
17 อุดหนุนโครงกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ส ำนักทะเบียนอ ำเภอศรสีัช

นำลัย 
100,000.-  ที่ท ำกำร

ปกครอง อ.
ศรีสัชนำลยั 

18 อุดหนุนศูนย์จัดซื อจัดจ้ำง 20,000.-  อบต.หนองอ้อ 

19 ก่อสร้ำงห้องน  ำบริเวณตลำดสด 390,000.-  จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

20 จัดซื อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 2 เครื่อง 42,600.-   

21 จัดซื อเครื่องปริ นเตอร์เลเซอร์ 3 เครื่อง 45,400.-   

22 จัดซื อเครื่องขยำยเสยีงพร้อมอุปกรณ์  1  ชุด 99,500.-  ติดตั งห้อง 
ประชุม 

23 จัดซื ออุปกรณ์หอกระจำยข่ำว 1 ชุดพร้อมอุปกรณ ์ 20,000.-  ชุมชนบ้ำนใหม่
ชัยมงคล 

24 จัดซื อกล้องถ่ำยวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 7,790.-   

25 จัดซื อหลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน 33,700.-   

26 จัดซื อเครื่องครุภณัฑ์เครื่องดับเพลงิ 50,000.-   

27 จัดซื อเครื่องไฟฟ้ำฉุกเฉิน จ ำนวน 2 เครื่อง 20,000.-   

28 จัดซื อเครื่องตดัหญำ้ชนิดข้อแข็ง จ ำนวน 4 เครื่อง 35,200.-   

29 จัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 เครื่อง 75,000.-   

30 จัดซื อเครื่องปั๊มชัก จ ำนวน 1 เครือ่ง 4,800.-   
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ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหต ุ

31 จัดซื อเครื่องฉีดน  ำแรงดันสูง จ ำนวน 1 เครื่อง 23,000.-   
32 จัดซื อเครื่องปั๊มน  ำแบบอัตโนมัติ จ ำนวน 1 เครื่อง 7,500.-   
33 จัดซื อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 39,000.-   
34 รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 2,741,783.-   
35 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิีกำร 34,375.-   
36 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 866,568.-   

37 ค่ำใช้จ่ำยบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน 125,782.-   

38 ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีมจี ำนวนวงเงินเกิน 
5,000 บำท 

548,867.-   

39 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 197,180.-   

40 ค่ำจัดซื อวัสดุกำรเกษตร 84,020.-   

41 ค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำน 386,446.-   

42 ค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 297,683.-   

43 ค่ำจัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 374,701.-   

44 ค่ำจัดซื อวัสดุก่อสร้ำง 450,740.-   

45 ค่ำจัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนสง่ 426,348.-   

46 ค่ำจัดซื อวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 63,848.-   

47 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ 286,750.-   

48 ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย 39,520.-   

49 ค่ำจัดซื อวัสดุเครื่องดับเพลิง 46,875.-   

50 ค่ำจัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 10,050.-   

 รวม 10,406,350.-   
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล ำดับที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหต ุ

1 โครงกำรชุมชนปลอดขยะ 44,445.- 10-11 ก.ย. 57  

2 โครงกำรร่วมใจพัฒนำ - 13 ส.ค. 57  

3 โครงกำรผลติน  ำชีวภำพเพื่อบ ำบัดน  ำเสีย 9,700.- 27 ส.ค. 57, 10 ก.ย.57  

4 โครงกำรคำร์บอนฟุตพริ น 8,300.- ต.ค.56 - ก.ย.57  

5 โครงกำรท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื นท่ีสีเขียว - 17 พ.ค. 57  

6 โครงกำรสนับสนุนกำรปลูกหญ้ำแฝก - 10 ก.ค. 57 รอบหนองหิน 

7 อุดหนุนโครงกำรธนำคำรและวสัดรุีไซเคิลในโรงเรียน 
เมืองเชลียง 

20,000.- ต.ค. 56 – ก.ย. 57 อุดหนุน 
ร.ร.เมืองเชลียง 

 รวม 82,445.-   

 รวมท้ังสิ้น 43,555,163.-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


