
 
โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเม่ือ หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างลานอเนกประสงคบ์ริเวณ ดา้นหลงั 
วดัหาดเส้ียว หมูท่ี่ 1  ต าบลหาดเส้ียว 

249,000.- 30 มิ.ย.-18 ก.ย.58  

2 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเช่ือมเทศบาล 1  (หลงั
บริษทัไทยสมุทร)  หมู่ท่ี  3 ต าบลหนองออ้ (ซ่ึงอยูใ่น
ความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว) 

158,000.- 8 เม.ย – 22 พ.ค.58  

3 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทิพยสุ์คนธ์ หมู่ท่ี 1 ต าบล
หาดเส้ียว 

214,000.- 28 เม.ย–30 มิ.ย.58  

4 ก่อสร้างท่อ คสล.บริเวณซอยเช่ือมเทศบาล 13 หมู่ท่ี 2  
ต าบลหาดเส้ียว 

25,000.- 5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58  

5 ก่อสร้างท่อ คสล.บริเวณทางหลวง 101 (ขา้งวดัโบสถ)์ 
หมู่ท่ี 2  ต าบลหาดเส้ียว 

156,500.- 5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58  

6 ก่อสร้างบนัไดลงหนองหินพร้อมราวกนัตก หมู่ท่ี 2  
ต าบลหาดเส้ียว 

118,000.- 23 เม.ย–27 ส.ค.58  

7 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเช่ือมทางหลวง 
101 (ใตร้้านเสง่ียมแอร์) หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองออ้ (ซ่ึงอยู่
ในความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว) 

138,000.- 30 เม.ย–12 มิ.ย.58  

8  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเช่ือมเทศบาล 2  
(บา้นนางสร้อย) หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดเส้ียว 

222,000.- 30 เม.ย–26 มิ.ย.58  

9 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บริเวณถนนพิศาลด าริ  -  สุด
เขตหมู่ท่ี 3  ต าบลหนองออ้ (ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว) 

72,500.- 5 มิ.ย.- 3 ส.ค.58  

10 โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมลานอเนกประสงค ์บริเวณ
ดา้นขา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดเส้ียว 

528,000.- 13 ส.ค.- 23 ก.ย.58  

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 4 (ซอยบา้นลุงประถม) หมู่ท่ี 3 ต าบล 
หาดเส้ียว 

76,000.-   

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า คสล.บริเวณถนนสาย
หาดสูง-บา้นใหม่ หมู่ 4 ต าบลหาดเส้ียว 

338,000.- 11 ธ.ค.57-16 ม.ค.58 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 



 
 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการเม่ือ หมายเหตุ 

13 โครงการก่อสร้างระบายน ้า คสล.บริเวณถนนสาย 
บา้นใหม่ หมู่ 4 ต าบลหาดเส้ียว 

296,000.- 22 ก.ย–26 ต.ค.58 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บริเวณซอย
เทศบาล  2  (ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่  1  ต าบลหาดเส้ียว 

540,000.- 30 ก.ย-28 ต.ค.58 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บริเวณถนนสาย
หาดสูง (ฝ่ังทิศตะวนัตก)  หมู่ท่ี 3 ต าบลหาดเส้ียว 

565,478.- 12 พ.ย.57-30 เม.ย.
58 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมไหล่ถนนภายในเขต
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว 

544,500.-  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

17 โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียงหินบริเวณคลองโคง้ หมู่ท่ี 5 
ต าบลหาดเส้ียว 

649,000.-  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

18 โครงการตีเส้นจราจรและตีเส้นทางมา้ลาย 90,000.-  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

19 โครงการปรับปรุงลอกท่อระบายน ้าภายในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียว 

229,000.-  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลยั 476,737.-   
21 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลยั 330,000.-   
22 โครงการติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางแยกในชุมชน

เทศบาลต าบลหาดเส้ียว  ประจ าปี 2558 
28,800.- 13 - 30 ส.ค. 58  

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัจราจร 35,768.- 10 มิ.ย.58  
24 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 37,838.-   

 รวม 6,118,121   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  กีฬานนัทนาการและการ
ท่องเท่ียว 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนุนงานประเพณีเทศน์มหาชาติ ในวนั
ออกพรรษาของวดัในเขตเทศบาลต าบลหาดเส้ียว 

30,000.- 1 - 14 ต.ค. 57  

2 โครงการ อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีแห่กฐินทางน ้า
แข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาลอาหารและงานประเพณี
ลอยกระทง  ประจ าปี 2557 

619,400.- 1-3 , 6 พ.ย. 57  

3 โครงการ แข่งขนักีฬาตา้นภยัยาเสพติด "เทศบาลต าบล
หาดเส้ียวคพั" คร้ังท่ี 3 

91,800.- 1-3 พ.ย. 56  

4 โครงการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูป้กครองและเด็กนกัเรียน ศพด. ทต.หาดเส้ียว 

10,255.- 21 พ.ย. 57  

5 โครงการงานรัฐพิธีถวายเคร่ืองสักการะ                      

วนัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
4,500.- 17-19 ม.ค. 58  

6 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

40,000.- 2 ธ.ค. 57  

7 โครงการ ร่วมกิจกรรมงาน "ยอ้นอดีตศรีสัชนาลยั 
นุ่งผา้ไทย ใส่เงินทอง โบราณ" ประจ าปี 2557 

50,000.- 6-10 ธ.ค. 57  

8 โครงการ แข่งขนักีฬา ทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ศรีสัชนาลยั 
คร้ังท่ี 7  

87,960.- 23-25 ธ.ค. 57  

9 โครงการกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เน่ืองในวนัเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี 2558 

80,000.- 9 ม.ค. 58  

10 โครงการลานวฒันธรรม ก าฟ้าบา้นเฮา ประจ าปี 2558 99,230.- 21 ม.ค. 58  

11 โครงการร่วมกิจกรรมประเพณี สรงน ้าโอยทาน
สงกรานต ์ ศรีสัชนาลยั ประจ าปี  2558 

40,000.- 8 - 12 เม.ย. 58  

12 โครงการร่วมกิจกรรมงานวนัของดีศรีสัชนาลยัและ
เทศกาลอาหาร 

90,000.- 9 - 13 ก.ย. 58  

13 โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน 419,900.- ต.ค.57 - ก.ย.58 เงินอุดหนุน
ทัว่ไประบุ
วตัถุประสงค ์

 
 
 



 
 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

14 อาหารเสริม (นม) 2,421,502.- ต.ค.57 - ก.ย.58  
15 อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,383,200.- ต.ค.57 - ก.ย.58  
16 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตเทศบาล 3,201,000.- ต.ค.57 - ก.ย.58  
17 โครงการประเพณีแห่ชา้งบวชนาคไทยพวน 

บา้นหาดเส้ียว 
150,000.- 7 เม.ย. 58 

 

18 โครงการจดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย ประจ าปี 2558 - 18  มี.ค. 58  
19 โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล ประจ าปี 2558 2,310.- 24  เม.ย. 58  
20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม  พฒันาเด็กและเยาวชน 

ภาคฤดูร้อน 
20,000.- 1 พ.ค. 58  

21 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษา  คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  เตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียนและศึกษาดูงาน 

90,000.- 11 - 15 ก.ค. 58  

22 โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมลานอเนกประสงค ์ 400,000.-   

23 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลหาดเส้ียว 

1,799,500.-  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

24 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์(ขา้ง รร.อนุบาล
ศรีสัชนาลยั) 

999,000.-  เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

25 โครงการต่อเติมศูนยสื์บสานวฒันธรรมไทยพวนบา้น
หาดเส้ียว 

499,000.-  เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

26 จดัซ้ือวสัดุกีฬา 59,815.-   

27 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการแข่งขนั
กีฬาท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลยั 

9,525.-   

28 อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน 
เมืองเชลียง 

15,000.-   

29 อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียนหาดเส้ียว
วทิยา 

10,000.-   

 
 
 
 
 



 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  กีฬานนัทนาการและการ
ท่องเท่ียว 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

30 อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียนอนุบาล
ศรีสัชนาลยั (บา้นหาดสูง) 

10,000.-   

31 อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจุดเป็น 
พุทธบูชา 

100,000.-   

32 อุดหนุนโครงการจดังานสักการะพระแม่ยา่กาชาด 20,000.-   
33 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง  

เผาเทียนเล่นไฟ 
80,000.-  ทต.ตล่ิงชนั 

40,000.- 
ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอฯ 
40,000.- 

34 อุดหนุนโครงการจดังานวนัของดีศรีสัชนาลยั 30,000.-   
35 อุดหนุนโครงการจดังานยอ้นอดีตศรีสัชนาลยั 80,000.-   

36 อุดหนุนโครงการจดังานรัฐพิธี และราชพิธีต่างๆ 30,000.-   
 รวม 13,072,897   

 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจ 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด)     กลุ่ม
ดอกไมจ้นัทน์ หมู่ท่ี 3  ต าบลหาดเส้ียว 
โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด)    เยบ็ผา้เพื่อ
การประดิษฐ์ 

9,859.-  
7 , 11 ก.ย. 57 

 

2 อุดหนุนโครงการขยายผลศูนยเ์รียนรู้โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริระดบัอ าเภอตน้แบบ 

30,000   

 รวม 39,859   
 
 
 
 



 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

ล าดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
   

99,600.- คร้ังท่ี 1  ธ.ค. 57 
คร้ังท่ี 2  มี.ค. 58 
คร้ังท่ี 3  มิ.ย. 58 
คร้ังท่ี 4  ก.ย. 58 

 

2 โครงการดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาว 49,680.- ต.ค. 57 - ก.ย. 58  
3 โครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และ

ควบคุมสุนขัจรจดั 
43,795.- 17 – 21 ส.ค. 58  

4 โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม.และศึกษาดูงาน 286,137.- ก.พ. 58  
5 โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศึกษาดูงาน 59,622.- มิ.ย. - ก.ค. 58  
6 โครงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและปลอดภยั

ส าหรับผูสู้งอายุ 
17,500.- ส.ค. - ก.ย. 58  

7 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

47,945.- ส.ค. 58  

8 โครงการรวมพลงั  เสริมสร้างสุขภาพกายใจผูสู้งอายุ 132,500.- มิ.ย. 58  
9 โครงการพฒันาตลาดสด 20,200.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

10 โครงการพฒันางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 10,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  
11 โครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการฆ่าสัตว ์จ  าหน่าย

เน้ือสัตว ์และการศึกษาดูงาน 
56,054.- มิ.ย. - ก.ค. 58  

12 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุ

50,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

13 โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไม่ติดต่อในชุมชน 50,000.- ก.ย. 58 งบ  สปสช. 
14 โครงการเยีย่มบา้นผูสู้งอายกุลุ่มติดบา้น ติดเตียง 107,500.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 งบ  สปสช. 

 โครงการลดเส่ียง ลดโรค เพิ่มสุข บา้นหาดเส้ียว 31,500.- ก.ย. 58 งบ  สปสช. 
15 โครงการสร้างรายได ้ คลายเหงา  ผูเ้ฒ่าหาดเส้ียว 

กิจกรรมท่ี 1 ผูเ้ฒ่าเฝ้าบา้น พากนัจกัสาน สานฝัน    
                รายได ้
กิจกรรมท่ี 2 ผูสู้งวยั พากนัคลายเหงา เพาะพนัธ์ุ 
                กลา้ไม ้กายใจ เป็นสุข 
กิจกรรมท่ี 3 สูงวยัใจกลา้ เพาะเห็ดนางฟ้า พากนั 
                สุขสันต ์

80,000.- มิ.ย. - ก.ค. 58 งบ พมจ.สท 

 



 
 

ล าดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

16 โครงการเตรียมความพร้อมการคุม้ครองชีวิตผูสู้งอายุ 
(และทุกคน) ล่วงหนา้ในสถานการณ์ท่ีมีภยัพิบติั 

30,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

17 โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 

6,630.- ก.ย. 58 งบ  สปสช. 

18 โครงการประชาสัมพนัธ์งานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 5,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 งบ  สปสช. 
19 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ 
9,000.- มิ.ย. 58 งบ  สปสช. 

20 อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียว 

52,500.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 เงินอุดหนุน
เอกชน 

21 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 155,210.-   
22 เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,455,200.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
23 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 9,238,200.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
24 เบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือ 44,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58 เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
25 โครงการท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 51,100.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

26 โครงการจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือและอ านวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์

37,838.- 30 ธ.ค.57-5 ม.ค.58 

9 – 15 เม.ย. 58 

 

27 โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

55,204.- 26 – 30 มิ.ย.58 

25 – 26 ก.ค. 58 

 

28 โครงการเยีย่มเยอืนห่วงใยใส่ใจถึงบา้น 47,500.- ส.ค.–19 ก.ย. 58  

29 อุดหนุนโครงการขยายผลศูนยเ์รียนรู้โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริระดบัอ าเภอตน้แบบ 
ปีงบประมาณ 2558 

30,000.-   

30 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส 

20,000.-   

 
 



 
 

ล าดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

31 อุดหนุนโครงการอบรมกลุ่มแกนน าสมาชิกแจง้ข่าว
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลยั  
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

20,000.-   

32 อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจตา้นภยั
ยาเสพติดของสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลยั  ประจ าปี
งบประมาณ  2558 

20,000.-   

 รวม 12,419,415   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
 

ล าดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 

292,550.- 2 - 7 มี.ค. 58  

2 โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชน 426,655.- 5, 8 – 10 ก.พ. 58  
3 โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าเพื่อใชฤ้ดูแลง้ของเทศบาล

ต าบลหาดเส้ียว  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
17,400 ส.ค. – ก.ย. 58  

4 โครงการฝึกทบทวน อปพร. 9,589.- 26 – 28 ส.ค. 58  
5 โครงการติดตั้งถงัดบัเพลิงในชุมชนเทศบาลต าบล 

หาดเส้ียว  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
48,600.- 20 ก.ค.–10 ส.ค.58  

6 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

7,910.- 9 ก.ค. 58  

7 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหก้บัผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง 

58,174.- 11 - 19 ก.ค. 58  

8 โครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใหก้บั
ผูน้ าชุมชน 

7,825.- 22  ก.ย. 58  

9 โครงการประชาคมจดัท าแผนพฒันาสามปี 20,000.-   
10 โครงการจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ 15,000.-   
11 สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชนฯ 1,125.-   
12 โครงการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน (เขตเมือง) 17,910.-   
13 เงินส ารองจ่ายเพื่อใชใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ได ้
204,000 ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

14 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน 739,600.-   
15 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสังคม 453,308.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  
16 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสังคม 

(ครูผูดู้แลเด็ก) 
20,710.-  เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
17 เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ช าระหน้ีเงินตน้) 369,740.-   
18 เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ช าระดอกเบ้ีย) 189,525.-   
19 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 57,696.-   



 
 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

20 จดัท าวารสารและรายงานกิจการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

85,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

21 อุดหนุนการด าเนินการศูนยป์ระสานและบริการขอ้มูล
ของอปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

10,000.-  ส านกังาน
จงัหวดั
สุโขทยั 

22 อุดหนุนศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้ง จ านวน 1 เคร่ือง 26,000.-  อบต.หนอง
ออ้ 

23 จดัซ้ือโทรทศัน์ LED  จ านวน 1 เคร่ือง 14,000.-  ส านกัปลดัฯ 
24 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ จ  านวน 1 เคร่ือง 17,900.-  ส านกัปลดัฯ 
25 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตวั 36,800.-  ส านกัปลดัฯ 
26 จดัซ้ือรถอีแต๋น 4 ลอ้ ขนาดกลาง จ านวน 1 คนั 249,310.-  ส านกัปลดัฯ 
27 จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 

5 วตัต ์จ  านวน 10 เคร่ือง 
39,000.-  ส านกัปลดัฯ 

28 จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าร้อน – น ้าเยน็  จ  านวน 1 เคร่ือง 26,000.-  ส านกัปลดัฯ 
29 จดัซ้ือรถตรวจการณ์ดบัเพลิง จ านวน 1 คนั 1,299,000.-  ส านกัปลดัฯ 
30 จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์จ านวน 1 เคร่ือง 15,600.-  ส านกัปลดัฯ 
31 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิงต่างๆ 43,000.-  ส านกัปลดัฯ 
32 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินแบบพลอตเตอร์ ขนาด A1 จ านวน 1 

เคร่ือง 
80,000.-  กองช่าง 

33 จดัซ้ือเคร่ืองหาพิกดัดว้ยสัญญาณดาวเทียม จ านวน  
1 เคร่ือง 
 

24,100.-  กองช่าง 

34 จดัซ้ือเคร่ืองกบไฟฟ้า  จ  านวน  1  เคร่ือง 12,000.-  กองช่าง 
35 จดัซ้ือชุดตดัเช่ือมแก๊ส LPG  จ านวน  1  ชุด 6,360.-  กองช่าง 
36 จดัซ้ือเคร่ืองเจีย / ตดั ขนาด 7 น้ิว จ  านวน  1  เคร่ือง 5,100.-  กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

37 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ จ  านวน 1 เคร่ือง 25,000.-  กอง
สาธารณสุขฯ 

38 จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี จ  านวน 1 เคร่ือง 26,000.-  กอง
สาธารณสุขฯ 

39 จดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  จ  านวน 1 เคร่ือง 578,870.-  กอง
สาธารณสุขฯ 

40 โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดใต ้ หมู่ท่ี 1 3,280,250.-  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

41 จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 
ประกอบ จ านวน  1 ชุด 

36,800.-  กองวชิาการฯ 

42 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ จ  านวน 1 เคร่ือง 25,000.-  กองคลงั 
43 จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อ้ีท างาน จ านวน  1 ชุด  14,250.-  กองการศึกษา 
44 รายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 4,220,084.-   
45 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 50,875.-   
46 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 587,856.-   
47 ค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์น 86,632.-   
48 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 491,764.-   
49 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 348,880.-   
50 ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 55,880.-   
51 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 655,402.-   
52 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 429,499.-   
53 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 364,941.-   
54 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 602,994.-   
55 ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 326,175.-   
56 ค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 116,286.-   
57 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 338,322.-   
58 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000.-   
59 ค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 41,560.-   
60 ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 901,013.-   
61 ค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 100,000.-   

 รวม 18,680,820   



 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 42,327.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

2 โครงการผลิตน ้าชีวภาพเพื่อบ าบดัน ้าเสีย 9,525.- มิ.ย. – ก.ย. 58  

3 โครงการคาร์บอนฟุตพร้ิน 20,000.- ต.ค. 57 – ก.ย. 58  

4 โครงการทอ้งถ่ินไทย ร่วมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 10,000.-  พ.ค.- ส.ค. 58  

5 โครงการสนบัสนุนการปลูกหญา้แฝก 10,000.- พ.ค.- ส.ค. 58  

6 อุดหนุนโครงการธนาคารและวสัดุรีไซเคิลในโรงเรียน 
เมืองเชลียง 

20,000.- ม.ค. - ก.ย. 58 อุดหนุน 
ร.ร.เมืองเชลียง 

7 โครงการ การจดัท าขอ้มูลการปล่อยปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระดบัเมือง (City Carbon Footprint) 

 26 มิ.ย. 58 อบก. 

 รวม 111,852   

 รวมทั้งส้ิน 50,442,964   

 


