โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการเมื่อ
หมายเหตุ
(บาท)
1
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริ เวณ ด้านหลัง
249,000.30 มิ.ย.-18 ก.ย.58
วัดหาดเสี้ ยว หมูท่ ี่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
2
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณซอยเชื่อมเทศบาล 1 (หลัง
158,000.8 เม.ย – 22 พ.ค.58
บริ ษทั ไทยสมุทร) หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ (ซึ่ งอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว)
3
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณซอยทิพย์สุคนธ์ หมู่ที่ 1 ตาบล
214,000.28 เม.ย–30 มิ.ย.58
หาดเสี้ ยว
4
ก่อสร้างท่อ คสล.บริ เวณซอยเชื่อมเทศบาล 13 หมู่ที่ 2
25,000.5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58
ตาบลหาดเสี้ ยว
5
ก่อสร้างท่อ คสล.บริ เวณทางหลวง 101 (ข้างวัดโบสถ์)
156,500.5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
6
ก่อสร้างบันไดลงหนองหิ นพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2
118,000.23 เม.ย–27 ส.ค.58
ตาบลหาดเสี้ ยว
7
ก่อสร้างปรับปรุ งถนน คสล.บริ เวณซอยเชื่อมทางหลวง
138,000.30 เม.ย–12 มิ.ย.58
101 (ใต้ร้านเสงี่ยมแอร์ ) หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ (ซึ่ งอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว)
8
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณซอยเชื่อมเทศบาล 2
222,000.30 เม.ย–26 มิ.ย.58
(บ้านนางสร้อย) หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
9
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริ เวณถนนพิศาลดาริ - สุ ด
72,500.5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58
เขตหมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ (ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว)
10 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริ เวณ
528,000.13 ส.ค.- 23 ก.ย.58
ด้านข้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริ เวณซอย
76,000.เทศบาล 4 (ซอยบ้านลุงประถม) หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว
12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บริ เวณถนนสาย
338,000.11 ธ.ค.57-16 ม.ค.58 จ่ายขาดเงิน
หาดสู ง-บ้านใหม่ หมู่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว
สะสม

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

13

โครงการก่อสร้างระบายน้ า คสล.บริ เวณถนนสาย
บ้านใหม่ หมู่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริ เวณซอย
เทศบาล 2 (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริ เวณถนนสาย
หาดสู ง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งเสริ มไหล่ถนนภายในเขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างเขื่อนเรี ยงหิ นบริ เวณคลองโค้ง หมู่ที่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการตีเส้นจราจรและตีเส้นทางม้าลาย

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการปรับปรุ งลอกท่อระบายน้ าภายในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว
อุดหนุ นการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอศรี สัชนาลัย
อุดหนุ นการประปาส่ วนภูมิภาคอาเภอศรี สัชนาลัย
โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริ เวณทางแยกในชุมชน
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว ประจาปี 2558
โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับจราจร
โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
รวม

งบประมาณ
(บาท)
296,000.540,000.565,478.544,500.649,000.90,000.229,000.476,737.330,000.28,800.35,768.37,838.6,118,121

ดาเนินการเมื่อ
22 ก.ย–26 ต.ค.58

หมายเหตุ

จ่ายขาดเงิน
สะสม
30 ก.ย-28 ต.ค.58 จ่ายขาดเงิน
สะสม
12 พ.ย.57-30 เม.ย. จ่ายขาดเงิน
58
สะสม
จ่ายขาดเงิน
สะสม
จ่ายขาดเงิน
สะสม
จ่ายขาดเงิน
สะสม
จ่ายขาดเงิน
สะสม

13 - 30 ส.ค. 58
10 มิ.ย.58

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
1
โครงการสนับสนุนงานประเพณี เทศน์มหาชาติ ในวัน
30,000.1 - 14 ต.ค. 57
ออกพรรษาของวัดในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
2
โครงการ อนุรักษ์และสื บสานประเพณี แห่กฐินทางน้ า
1-3 , 6 พ.ย. 57
619,400.แข่งเรื อ (เฮือซ่วง) และเทศกาลอาหารและงานประเพณี
ลอยกระทง ประจาปี 2557
3
โครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "เทศบาลตาบล
1-3 พ.ย. 56
91,800.หาดเสี้ ยวคัพ" ครั้งที่ 3
4
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่าง
10,255.21 พ.ย. 57
ผูป้ กครองและเด็กนักเรี ยน ศพด. ทต.หาดเสี้ ยว
5
โครงการงานรัฐพิธีถวายเครื่ องสักการะ
4,500.17-19 ม.ค. 58
วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
6
โครงการ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิธรรมเฉลิม
40,000.2 ธ.ค. 57
พระเกียรติ
7
โครงการ ร่ วมกิจกรรมงาน "ย้อนอดีตศรี สัชนาลัย
6-10 ธ.ค. 57
50,000.นุ่งผ้าไทย ใส่ เงินทอง โบราณ" ประจาปี 2557
8
โครงการ แข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ศรี สัชนาลัย
87,960.23-25 ธ.ค. 57
ครั้งที่ 7
9
โครงการกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็ก
9 ม.ค. 58
80,000.แห่งชาติ ประจาปี 2558
10 โครงการลานวัฒนธรรม กาฟ้ าบ้านเฮา ประจาปี 2558
99,230.21 ม.ค. 58
11
12
13

โครงการร่ วมกิจกรรมประเพณี สรงน้ าโอยทาน
สงกรานต์ ศรี สัชนาลัย ประจาปี 2558
โครงการร่ วมกิจกรรมงานวันของดีศรี สัชนาลัยและ
เทศกาลอาหาร
โครงการจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอน

40,000.-

8 - 12 เม.ย. 58

90,000.-

9 - 13 ก.ย. 58

419,900.-

ต.ค.57 - ก.ย.58

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไประบุ
วัตถุประสงค์

ลาดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
อาหารเสริ ม (นม)
อาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรี ยนในเขตเทศบาล
โครงการประเพณี แห่ชา้ งบวชนาคไทยพวน
บ้านหาดเสี้ ยว
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2558
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจาปี 2558
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ ม พัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เตรี ยม
ความพร้อมสู่ อาเซี ยนและศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

งบประมาณ
(บาท)
2,421,502.1,383,200.3,201,000.150,000.-

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ

ต.ค.57 - ก.ย.58
ต.ค.57 - ก.ย.58
ต.ค.57 - ก.ย.58
7 เม.ย. 58

2,310.20,000.-

18 มี.ค. 58
24 เม.ย. 58
1 พ.ค. 58

90,000.-

11 - 15 ก.ค. 58

400,000.-

โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ข้าง รร.อนุบาล
ศรี สัชนาลัย)
โครงการต่อเติมศูนย์สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนบ้าน
หาดเสี้ ยว
จัดซื้ อวัสดุกีฬา

1,799,500.-

อุดหนุ นโครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาที่ทาการปกครองอาเภอศรี สัชนาลัย
อุดหนุ นโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรี ยน
เมืองเชลียง
อุดหนุ นโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรี ยนหาดเสี้ ยว
วิทยา

9,525.-

999,000.499,000.59,815.-

15,000.10,000.-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
ลาดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
(บาท)
30 อุดหนุ นโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรี ยนอนุบาล
10,000.ศรี สัชนาลัย (บ้านหาดสู ง)
31 อุดหนุนโครงการประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่อจุดเป็ น
100,000.พุทธบูชา
32 อุดหนุ นโครงการจัดงานสักการะพระแม่ยา่ กาชาด
20,000.33 อุดหนุ นโครงการร่ วมอนุ รักษ์ประเพณี ลอยกระทง
80,000.ทต.ตลิ่งชัน
เผาเทียนเล่นไฟ
40,000.ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอฯ
40,000.34 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรี สัชนาลัย
30,000.35 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรี สัชนาลัย
80,000.36

อุดหนุ นโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่างๆ
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1

2

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชี พ (ต่อยอด) กลุ่ม
ดอกไม้จนั ทน์ หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชี พ (ต่อยอด) เย็บผ้าเพื่อ
การประดิษฐ์
อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรี ยนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ระดับอาเภอต้นแบบ
รวม

30,000.13,072,897

งบประมาณ
(บาท)
9,859.-

ระยะเวลาดาเนินการ

7 , 11 ก.ย. 57

30,000
39,859

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และคุณค่าทางสังคม
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
1
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
99,600.-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุระยะยาว
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและ
ควบคุมสุ นขั จรจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุและศึกษาดูงาน
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โครงการรวมพลัง เสริ มสร้างสุ ขภาพกายใจผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาตลาดสด
โครงการพัฒนางานสุ ขาภิบาลอาหารและแผงลอย
โครงการฝึ กอบรมผูป้ ระกอบการฆ่าสัตว์ จาหน่าย
เนื้อสัตว์ และการศึกษาดูงาน
โครงการศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริ มอาชีพ
ผูส้ ู งอายุ
โครงการควบคุมและป้ องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน
โครงการเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
โครงการลดเสี่ ยง ลดโรค เพิ่มสุ ข บ้านหาดเสี้ ยว
โครงการสร้างรายได้ คลายเหงา ผูเ้ ฒ่าหาดเสี้ ยว
กิจกรรมที่ 1 ผูเ้ ฒ่าเฝ้ าบ้าน พากันจักสาน สานฝัน
รายได้
กิจกรรมที่ 2 ผูส้ ู งวัย พากันคลายเหงา เพาะพันธุ์
กล้าไม้ กายใจ เป็ นสุ ข
กิจกรรมที่ 3 สู งวัยใจกล้า เพาะเห็ดนางฟ้ า พากัน
สุ ขสันต์

49,680.43,795.-

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 57
ครั้งที่ 2 มี.ค. 58
ครั้งที่ 3 มิ.ย. 58
ครั้งที่ 4 ก.ย. 58
ต.ค. 57 - ก.ย. 58
17 – 21 ส.ค. 58

286,137.59,622.17,500.-

ก.พ. 58
มิ.ย. - ก.ค. 58
ส.ค. - ก.ย. 58

47,945.-

ส.ค. 58

132,500.20,200.10,000.56,054.-

มิ.ย. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58
มิ.ย. - ก.ค. 58

50,000.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

50,000.107,500.31,500.80,000.-

ก.ย. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ก.ย. 58
มิ.ย. - ก.ค. 58

งบ สปสช.
งบ สปสช.
งบ สปสช.
งบ พมจ.สท

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
30,000.-

ระยะเวลาดาเนินการ

16

21
22

โครงการเตรี ยมความพร้อมการคุม้ ครองชีวิตผูส้ ู งอายุ
(และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภยั พิบตั ิ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
โครงการประชาสัมพันธ์งานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้งานกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพ
อุดหนุ นหน่วยบริ การสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

6,630.-

ก.ย. 58

งบ สปสช.

5,000.9,000.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58
มิ.ย. 58

งบ สปสช.
งบ สปสช.

52,500.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

เงินอุดหนุน
เอกชน

155,210.1,455,200.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

9,238,200.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

24

เบี้ยยังชีพผูต้ ิดเชื้ อ

44,000.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

23

25

โครงการที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ น

51,100.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

26

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอานวยความสะดวก

37,838.-

30 ธ.ค.57-5 ม.ค.58

17
18
19
20

ช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์
27

โครงการรณรงค์เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ประจาปี งบประมาณ 2558

26 – 30 มิ.ย.58
25 – 26 ก.ค. 58

28

โครงการเยีย่ มเยือนห่วงใยใส่ ใจถึงบ้าน

47,500.-

29

อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรี ยนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ระดับอาเภอต้นแบบ
ปี งบประมาณ 2558
อุดหนุ นโครงการบริ จาคโลหิ ตและช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส

30,000.-

30

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

9 – 15 เม.ย. 58
55,204.-

20,000.-

หมายเหตุ

ส.ค.–19 ก.ย. 58

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

31

อุดหนุ นโครงการอบรมกลุ่มแกนนาสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรศรี สัชนาลัย
ประจาปี งบประมาณ 2558
อุดหนุ นโครงการอบรมเยาวชนรุ่ นใหม่ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติดของสถานีตารวจภูธรศรี สัชนาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2558
รวม

32

งบประมาณ
(บาท)
20,000.-

20,000.-

12,419,415

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน
โครงการจัดซื้ อถังเก็บน้ าเพื่อใช้ฤดูแล้งของเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว ประจาปี งบประมาณ 2558
โครงการฝึ กทบทวน อปพร.
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว ประจาปี งบประมาณ 2558
โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี งบประมาณ 2558
โครงการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อม
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้กบั ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนให้กบั
ผูน้ าชุมชน
โครงการประชาคมจัดทาแผนพัฒนาสามปี
โครงการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนฯ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)
เงินสารองจ่ายเพื่อใช้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม
(ครู ผดู้ ูแลเด็ก)
เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ชาระหนี้เงินต้น)
เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ชาระดอกเบี้ย)
ค่าบารุ งสันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

งบประมาณ
(บาท)
292,550.-

ระยะเวลาดาเนินการ

426,655.17,400

5, 8 – 10 ก.พ. 58
ส.ค. – ก.ย. 58

9,589.48,600.-

26 – 28 ส.ค. 58
20 ก.ค.–10 ส.ค.58

7,910.-

9 ก.ค. 58

58,174.-

11 - 19 ก.ค. 58

7,825.-

22 ก.ย. 58

20,000.15,000.1,125.17,910.204,000

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

739,600.453,308.20,710.369,740.189,525.57,696.-

หมายเหตุ

2 - 7 มี.ค. 58

ต.ค. 57 – ก.ย. 58
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

20

จัดทาวารสารและรายงานกิจการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
อุดหนุนการดาเนินการศูนย์ประสานและบริ การข้อมูล
ของอปท. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

21

งบประมาณ
(บาท)
85,000.-

หมายเหตุ

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

22

อุดหนุ นศูนย์จดั ซื้ อจัดจ้าง จานวน 1 เครื่ อง

26,000.-

23
24
25
26
27

จัดซื้ อโทรทัศน์ LED จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล จานวน 1 ตัว
จัดซื้ อรถอีแต๋ น 4 ล้อ ขนาดกลาง จานวน 1 คัน
จัดซื้ อเครื่ องรับส่ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต์ จานวน 10 เครื่ อง
จัดซื้ อเครื่ องทาน้ าร้อน – น้ าเย็น จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อรถตรวจการณ์ดบั เพลิง จานวน 1 คัน
จัดซื้ อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์เครื่ องดับเพลิงต่างๆ
จัดซื้ อเครื่ องปริ้ นแบบพลอตเตอร์ ขนาด A1 จานวน 1
เครื่ อง
จัดซื้ อเครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม จานวน
1 เครื่ อง

14,000.17,900.36,800.249,310.39,000.-

สานักงาน
จังหวัด
สุ โขทัย
อบต.หนอง
อ้อ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

26,000.1,299,000.15,600.43,000.80,000.-

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
กองช่าง

24,100.-

กองช่าง

12,000.6,360.5,100.-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

28
29
30
31
32
33

34
35
36

จัดซื้ อเครื่ องกบไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อชุดตัดเชื่ อมแก๊ส LPG จานวน 1 ชุด
จัดซื้ อเครื่ องเจีย / ตัด ขนาด 7 นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง

10,000.-

ระยะเวลาดาเนินการ

ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

37

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ จานวน 1 เครื่ อง

38

จัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี จานวน 1 เครื่ อง

26,000.-

39

จัดซื้ อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง

578,870.-

40

โครงการก่อสร้างปรับปรุ งตลาดสดใต้ หมู่ที่ 1

3,280,250.-

41

จัดซื้ อเครื่ องถ่ายรู ประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จานวน 1 ชุด
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ชุด
รายจ่ายให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร
ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน
ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าจัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง
ค่าจัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ค่าจัดซื้ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย
ค่าจัดซื้ อวัสดุเครื่ องดับเพลิง
ค่าจัดซื้ อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าจัดซื้ อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์
รวม

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

36,800.25,000.14,250.4,220,084.50,875.587,856.86,632.491,764.348,880.55,880.655,402.429,499.364,941.602,994.326,175.116,286.338,322.30,000.41,560.901,013.100,000.18,680,820

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ
กอง
สาธารณสุ ขฯ
กอง
สาธารณสุ ขฯ
กอง
สาธารณสุ ขฯ
จ่ายขาดเงิน
สะสม
กองวิชาการฯ
กองคลัง
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
1
โครงการชุมชนปลอดขยะ
42,327.ต.ค. 57 – ก.ย. 58

หมายเหตุ

2

โครงการผลิตน้ าชีวภาพเพื่อบาบัดน้ าเสี ย

9,525.-

มิ.ย. – ก.ย. 58

3

โครงการคาร์ บอนฟุตพริ้ น

20,000.-

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

4

โครงการท้องถิ่นไทย ร่ วมใจภักดิ์ รักษ์พ้นื ที่สีเขียว

10,000.-

พ.ค.- ส.ค. 58

5

โครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก

10,000.-

พ.ค.- ส.ค. 58

6

อุดหนุนโครงการธนาคารและวัสดุรีไซเคิลในโรงเรี ยน
เมืองเชลียง

20,000.-

ม.ค. - ก.ย. 58

อุดหนุน
ร.ร.เมืองเชลียง

7

โครงการ การจัดทาข้อมูลการปล่อยปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint)
รวม

26 มิ.ย. 58

อบก.

111,852

รวมทั้งสิ้น

50,442,964

