
โครงการที่ดําเนินการแล�วเสร็จ  ประจําป�งบประมาณ  2556 

ยุทธศาสตร%ท่ี  1  การพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ติดต้ังขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะภายใน 
เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

มี.ค-ส.ค 56 
 

492,498.- 
 

 

2 สนับสนุนการก-อสร/างและขยายเขตประปา 
ภายในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ค.-ก.ย.56 
 

249,311.- 
 

 

3 ก-อสร/างท-อระบายน้ํา  คสล. บริเวณถนนเชื่อมสายหนองหิน 
หมู-ท่ี ๒ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 42,000.- 
 

70% 
 

4 ก-อสร/างท-อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนเชื่อม 
ลําเหมือง  หมู-ท่ี ๔ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 15,500.- 
 

70% 
 

5 ก-อสร/างท-อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย 
หนองหอย-เหล-าหลวง หมู-ท่ี ๑ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 8,100.- 
 

70% 
 

6 ก-อสร/างท-อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย 
เด่ินขาม  หมู-ท่ี ๑ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 16,200.- 
 

70% 
 

7 ก-อสร/างท-อเหลี่ยมระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนสาย
ชมปรีดา(ข/างฌาปนสถานบ/านหาดเสี้ยว) หมู-ท่ี ๒ ตําบลหาด
เสี้ยว 

ก.ย.56 38,100.- 
 

กําลังจะเข/า
ดําเนินการ 

 
8 ก-อสร/างท-อเหลี่ยมระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนเชื่อมซอย

เทศบาล  ๒ (ด/านทิศเหนือบ/าน พ.ต.ท. พิน) หมู-ท่ี ๒  ตําบล
หาดเสี้ยว 

ก.ย.56 39,600.- 
 

90% 
 

9 ก-อสร/างท-อเหลี่ยมระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนซอยเทศบาล 
๒  หมู-ท่ี ๒ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 88,100.- 
 

90% 
 

10 ก-อสร/างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล  ๒๐  
 หมู-ท่ี ๒ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 18,300.- 
 

90% 
 

11 ก-อสร/างถนนลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมถนน 
สายชมปรีดา(ซอย คสช.) หมู-ท่ี ๒ ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 33,400.- 
 

90% 
 

12 ก-อสร/างถนน  คสล.บริเวณซอยแก-นนคร หมู-ท่ี  ๓  ตําบล
หาดเสี้ยว 

ก.ย.56 94,800.- 
 

90% 
 

13 ก-อสร/างเสริมถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล ๑๐ หมู-ท่ี  ๔  
ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 80,100.- 
 

กําลังจะเข/า
ดําเนินการ 

14 ก-อสร/างสระเรียงหินยาวแนว บริเวณคลองผักลุง หมู-ท่ี ๑  
ตําบลหาดเสี้ยว 

ก.ย.56 40,000.- 
 

กําลังจะเข/า
ดําเนินการ 

15 ก-อสร/างท-อระบายน้ํา  คสล. บริเวณถนนสาย 
หาดสูง - บ/านใหม-  หมู-ท่ี ๓  ตําบล หาดเสี้ยว 

ก.ย.56 8,800.- 
 

กําลังจะเข/า
ดําเนินการ 

16 ก-อสร/างระบายน้ํา บริเวณถนนพิศาลดําริ - สุดเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  (ฝHIงหนองอ/อ)  หมู-ท่ี ๓  ตําบลหนองอ/อ (ซ่ึง
อยู-ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว) 

ก.ย.56 350,000.- 
 

กําลังจะเข/า
ดําเนินการ 

 
17 โครงการติดต้ังกระจกโค/งบริเวณทางแยกในชุมชน 15 – 30 ส.ค. 56 19,500.-  
18 ก-อสร/างรางระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 13 ม.2  

ต.หาดเสี้ยว 
 175,000.- 85% 

19 ก-อสร/างรางและท-อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 11  
ต.หาดเสี้ยว 

 133,000.- 30% 

รวม 1,942,309.- 



 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน  กีฬา  นันทนาการและการท6องเท่ียว 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการถวายพวงมาลา “พระปOยมหาราช” 23 ต.ค. 2555 1,500.-  
2 โครงการสนับสนุนงานประเพณีเทศนQมหาชาติในวัน

ออกพรรษา ของวัดในเขตเทศบาลตําบล 
หาดเสี้ยว 

20 ต.ค. 2555 – 5 พ.ย. 
2555 

30,000.-  

3 โครงการแข-งขันกีฬาต/านภัยยาเสพติด “เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวคัพ” ครั้งท่ี 2 

4 – 6 พฤศจิกายน 2555 93,000.-  

4 โครงการอนุรักษQและสืบสานประเพณีการแห-กฐิน
ทางน้ํา แข-งเรือ (เฮือซ-วง) ประเพณีลอยกระทงและ
เทศกาลอาหาร ประจําปW 2555 

4 – 6 พฤศจิกายน 2555 590,300.-  

5 โครงการส-งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิม 
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 

4 ธันวาคม 2555 35,700.-  

6 โครงการร-วมกิจกรรมงาน “ย/อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ-ง
ผ/าไทย ใส-เงิน ทองโบราณ” 

6 – 10 ธันวาคม 2555 40,000.- 
 

 

7 โครงการร-วมกิจกรรมการแข-งขันกีฬาท/องถ่ินสัมพันธQ 
ศรีสัชนาลัย ครั้งท่ี 5 

24 – 26 ธันวาคม 2555 72,000.-  

8 โครงการกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน เนื่องในงาน
วันเด็กแห-งชาติ ประจําปW 2556 

8 มกราคม 2556 80,000.-  

9 โครงการงานรัฐพิธีถวายเครื่องสักการะ “วันพ-อขุน
รามคําแหงมหาราช” 

17 – 19 มกราคม 2556 7,000.-  

10 โครงการแข-งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธQระหว-าง
ผู/ปกครองและเด็กนักเรียนศูนยQพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประจําปWการศึกษา 2555 

25 มกราคม 2556 10,440.-  

11 โครงการการจัดงานลานวัฒนธรรม กําฟ�าบ/านเฮา 
ประจําปW 2556 

12,19,24 กุมภาพันธQ 2556 96,000.-  

12 โครงการปกป�องสถาบันสําคัญของชาติในการร-วม 
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู-หัว
และสมเด็จพระนางเจ/าฯพระบรมราชินีนาถ 

8 มีนาคม 2556 16,410.-  

13 โครงการส-งเสริมเด็กและเยาวชน เพ่ือการพัฒนา
สร/างคุณค-าชีวิตสู-กระบวนการเรียนรู/ สานสัมพันธQ 
สายใยครอบครัว มีทักษะและมีภูมิคุ/มกันยาเสพติด 
มีวัฒนธรรม และอนุรักษQทรัพยากรสัตวQน้ํา 

27 มีนาคม 2556 18,500.-  

14 โครงการประเพณีแห-ช/างบวชนาคไทยพวนบ/าน หาด
เสี้ยว ประจําปW 2556 

7 เมษายน 2556 150,000.- ได/รับอุดหนุน
จาก อบจ. 

15 โครงการร-วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ําโอยทาน  
สงกรานตQศรีสัชนาลัย ประจําปW 2556 

8 – 12 เมษายน 2556 40,000.-  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
16 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู/สูงอายุ ประจําปW 

2556 
22 เมษายน 2556 60,000.-  

17 โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

19 กรกฎาคม 2556 8,520.-  

18 โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษQศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมในเชิงการจัดการท-องเท่ียวแบบ Home 
Stay 

7 – 9 กันยายน 2556 29,320.-  

19 โครงการร-วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย และ
เทศกาลอาหาร ประจําปW 2556 

17 – 21 กันยายน 2556 80,000.-  

20 โครงการร-วมกิจกรรมกิจกรรมงานลอยกระทง 
เผาเทียน  เล-นไฟ  จังหวัดสุโขทัย 

26 – 28 พ.ย. 2555 635,000.-  

22 จัดพิมพQเอกสารอนุรักษQวัฒนธรรม  60,000.-  
23 งานรัฐพิธี  กิจกรรมวันสําคัญต-างๆ ต.ค.2555 – ก.ย. 2556 23,825.-  
24 อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมศูนยQพัฒนาเด็ก

เล็กฯและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
ต.ค.2555 – ก.ย. 2556 5,436,046.-  

25 อุดหนุนโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
ตลอดชีพ 

 20,000.- อุดหนุนให/กับ 
กศน. 

26 อุดหนุนการจัดงาน“ย/อนอดีตศรีสัชนาลัย  
นุ-งผ/าไทย ใส-เงิน ทองโบราณ” 

 80,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

27 อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง  40,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

28 อุดหนุนการจัดงานสักการะพระแม-ย-าและ 
งานกาชาด 

 20,000.- อุดหนุนให/กับ 
จังหวัดฯ 

29 อุดหนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ําโอยทาน   
สงกรานตQศรีสัชนาลัย 

 20,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

30 อุดหนุนการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย  และ
เทศกาลอาหาร ประจําปW 2556 

 30,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

31 อุดหนุนสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต-างๆ  20,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

32 อุดหนุนโครงการการจัดการแข-งขันกีฬาอําเภอศรีสัช
นาลัย 

 20,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

33 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาจังหวัด
สุโขทัย 

 20,000.- อุดหนุนให/กับ 
อําเภอฯ 

34 อุดหนุนงานบุญบ้ังไฟไทยพวนหาดเสี้ยว  100,000.- อุดหนุนให/กับ 
วัดหาดเสี้ยว 

35 ก-อสร/างห/องน้ําศูนยQพัฒนาเด็กเล็กฯ  250,000.-  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
36 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปW 2556 24  เม.ย. 2556 39,800.-  
37 โครงการจัดกิจกรรม “วันท/องถ่ินไทย” ประจําปW 

2556 
18 มี.ค. 2556 30,000.-  

รวม 8,303,361.- 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
 

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อุดหนุนโครงการขยายผลศูนยQการเรียนรู/โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอต/นแบบ
ให/กับอําเภอศรีสัชนาลัย 

 60,000.-  

2 โครงการสร/างชีวิตใหม-ให/สตรีและครอบครัว
(หลักสูตรศิลปะประดิษฐQจากผ/า) 

4 ก.พ. – 27 มี.ค. 56 - ร-วมกับศูนยQพัฒนา
สังคมท่ี  64 

3 โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรการทอผ/า 29 พ.ค. 56 49,300.-  

4 โครงการส-งเสริมยกระดับแรงงานไทยสาขาการสาน
ปอเชือกกล/วยชุมชนบ/านใหม- 

30 ก.ย. – 1 ส.ค. 56 - ร-วมกับศูนยQพัฒนา
สังคมท่ี  64 

รวม 109,300.- 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค6าทางสังคม 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาตลาดสด ต.ค. 55 – ก.ย. 56 18,289.-  
2 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและ 

แผงลอย 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 9,976.-  

3 โครงการควบคุมและป�องกันโรคไข/เลือดออก ธ.ค. 55  มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 56 96,350.-  
4 โครงการพัฒนาโรงฆ-าสัตวQและสถานท่ีจําหน-ายเนื้อ

สะอาด 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 55,040.-  

6 โครงการดูแลสุขภาพผู/สูงอายุระยะยาว ต.ค. 55 – ก.ย. 56 49,970.-  
7 โครงการรณรงคQฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ/า มี.ค. เม.ย. 56 40,545.-  
8 โครงการพัฒนาสุขภาพ อสม. และศึกษาดูงาน ก.พ. 56 275,962.-  
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู/สูงอายุและศึกษาดูงาน มี.ค. เม.ย. 56 6,000.-  
10 โครงการพัฒนาชมรมสายใยรัก แห-งครอบครัว

ต/นแบบ 
 มิ.ย. – ก.ย. 56 8,800.- งบจาก 

สปสช. 
11 โครงการประกวดเด็กสุขภาพดี ก.ค. – ก.ย. 56 9,000.- งบจาก 

สปสช. 
12 โครงการ 60 ปW ยังแจiว ก.ค. – ก.ย. 56 10,000.- งบจาก 

สปสช. 
 
 



 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

13 โครงการป�องกันอุบัติเหตุจราจร ต.ค. 55 – ก.ย. 56 42,000.- งบจาก สปสช. 
14 โครงการ อย.น/อยใส-ใจสุขภาพ มิ.ย. – ก.ย. 56 7,000.- งบจาก สปสช. 
15 โครงการเยี่ยมบ/านผู/สูงอายุกลุ-มติดบ/าน ติดเตียง พ.ค. – ก.ย. 56 115,000.- งบจาก สปสช. 
16 โครงการแข-งขันกีฬาสีเพ่ือส-งเสริมสุขภาพผู/สูงอายุ ก.ค. 56 138,100.- งบจาก สปสช. 
17 โครงการลดเสี่ยง ลดโรค เพ่ิมสุข คนบ/านหาดเสี้ยว ก.ย. 56 25,000.- งบจาก สปสช. 
18 โครงการควบคุมป�องกันโรคไม-ติดต-อในชุมชน ก.ย. 56 80,000.- งบจาก สปสช. 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
มี.ค. 56 25,300.- งบจาก สปสช. 

20 โครงการบริจาคโลหิต ต.ค. 55 – ก.ย. 56 10,000.- อุดหนุน
อําเภอฯ 

21 โครงการป�องกันเด็กและเยาวชนต้ังครรภQไม-พร/อมใน
วัยรุ-น 

ม.ค. – มี.ค. 56 20,000.- บ/านพักเด็กและ
ครอบครัว จ.
สุโขทัย 

22 โครงการปรับปรุงท่ีอยู-อาศัยสําหรับผู/สูงอายุและ 
ผู/พิการ ต/นแบบเพ่ือความเหมาะสมและปลอดภัย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เม.ย. – ก.ค. 56 30,000.- สํานักส-งเสริม
และพิทักษQ
ผู/สูงอายุฯ 

23 โครงการท่ีอ-านหนังสือพิมพQ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 51,100.-  
24 โครงการจัดต้ังศูนยQปฏิบัติการช-วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในช-วงเทศกาลปWใหม- 
27 ธ.ค. 55–2 ม.ค. 56 11,400.-  

25 โครงการจัดต้ังศูนยQปฏิบัติการช-วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช-วงเทศกาลสงกรานตQ 

11 – 17 เม.ย. 56 11,400.-  

26 โครงการเยี่ยมเยือนห-วงใย ใส-ใจถึงบ/าน ประจําปW 
2556 

พ.ค. – ก.ย 56 49,500.-  

27 โครงการ  “หนึ่งใจ  ให/ประชาชน” ประจําปW 2556 พ.ค. –  มิ.ย. 2556 98,000.-  
28 โครงการรณรงคQเพ่ือป�องกันและแก/ไขปHญหา 

ยาเสพติด 
4 – 14 มิ.ย. 56 23,000.-  

29 โครงการส-งเสริมการจัดต้ัง/ฟjkนฟูผู/ประสานพลัง
แผ-นดิน(25 ตาสัปปะรด) 

มิ.ย. – ก.ย. 56 23,000.-  

30 โครงการค6ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมเทศบาลตําบล
หาดเส้ียวเพ่ือบําบัดฟBCนฟูสมรรถภาพผู�เสพ/ 

21 – 29 ก.ย. 56 52,500.-  

31 โครงการอบรมฝGกทักษะอาชีพผู�ผ6านการ
บําบัดรักษาฟBCนฟูสมรรถภาพผู�เสพ / 
ผู�ติดยาเสพติด 

16 – 20 ก.ย. 56 5,000.-  

32 เบ้ียยังชีพผู/สูงอายุ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 8,980,800.- เงินอุดหนุน 
33 เบ้ียยังชีพผู/พิการ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 864,000.- เงินอุดหนุน 
34 เบ้ียยังชีพผู/ติดเชื้อ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 54,000.-  

รวม 11,296,322.- 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร%ท่ี  5  การพัฒนาประสิทธิภาพการมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อุดหนุนศูนยQจัดซ้ือจัดจ/างให/กับ อบต. หนองอ/อ  17,000.-  

2 สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน มี.ค. – พ.ค. 56 1,350.-  
3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปW ม.ค. – มิ.ย. 56 13,000.-  
4 ค-าใช/จ-ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ส.ค. – ก.ย. 56 284,459.-  
5 โครงการฝlกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู/นําชุมชนและกลุ-มแม-บ/านอ่ืนๆ 
22,25-26 มี.ค. 56 467,000.-  

6 โครงการฝlกซ/อมแผนป�องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

7 มิ.ย. 56 8,900.-  

7 โครงการฝlกอบรม (อปพร.) 17 – 21 มิ.ย. 56 175,590.-  
8 โครงการฝlกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู/บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

20 – 22  ก.พ. 2556 127,500.-  

9 อุดหนุนโครงการดําเนินการศูนยQประสานและ
บริการข/อมูลของ อปท. จังหวัดสุโขทัย 

 10,000.- อุดหนุนให�
จังหวัดสุโขทัย 

10 เงินสํารองจ-ายเพ่ือจ-ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร/อนของ
ประชาชน 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 168,795.-  

11 ส-งสมทบ กบท.  559,102.-  
12 ส-งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  139,300.-  
13 ทุนการศึกษา  51,150.-  
14 จัดซ้ือชุดรับแขกไม/สัก  6,900.- สํานักปลัด 
15 จัดซ้ือรถยนตQส-วนกลาง    711,000.- สํานักปลัด 
16 จัดซ้ือโทรทัศนQ แอล ซี ดี  11,000.- สํานักปลัด 
17 จัดซ้ือเครื่องรับ – ส-งวิทยุ  83,300.- สํานักปลัด 
16 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  19,500.- สํานักปลัด 
17 จัดซ้ือเครื่องชารQจแบตเตอรี่รถยนตQ  

 (แบบมีล/อเข็น) 
 5,500.- สํานักปลัด 

18 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ/าแบบข/อแข็ง  35,200.- สํานักปลัด 
19 จัดซ้ือคอมพิวเตอรQ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  25,000.- กองการศึกษา 
20 จัดซ้ือโทรทัศนQสี  ชนิดจอแบน 29 นิ้ว  5,500.- กองสาธารณสุข 

21 จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ีขนาดเล็ก  3,900.- กองสาธารณสุข 

22 จัดซ้ือเครื่องทําน้ําร/อน – น้ําเย็น  4,900.- กองสาธารณสุข 

23 จัดซ้ือคอมพิวเตอรQโนmตบุmค  18,900.- กองคลัง 
24 จัดซ้ือรถจักรยานยนตQ  36,500.- กองคลัง 
25 จัดซ้ือคอมพิวเตอรQโนmตบุmค  18,900.- กองวิชาการฯ 

 
 
 
 
 



 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรQ  23,900.- กองวิชาการฯ 
 จัดซ้ือเครื่องถ-ายรูปดิจิตอล  23,900.- กองวิชาการฯ 
 จัดซ้ือจอรับภาพโปรเจคเตอรQ  4,900.- กองวิชาการฯ 
 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรQ  23,900.- กองช6าง 
 จัดซ้ือเครื่องเชื่อมโลหะ  7,900.- กองช6าง 
 จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟ�า  ขนาด 5 กิโลวัตตQ  59,900.- กองช6าง 
 จัดซ้ือเครื่องปHnมลมหรือเครื่องอัดอากาศ  5,900.- กองช6าง 
 จัดซ้ือเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กเหนียว  43,000.- กองช6าง 
 จัดซ้ือวัสดุก-อสร/าง ต.ค. 55 – ก.ย. 56 301,684.-  
 จัดซ้ือวัสดุงานบ/านงานครัว ต.ค. 55 – ก.ย. 56 438,770.-  
 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ต.ค. 55 – ก.ย. 56 118,170.-  
 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส-ง ต.ค. 55 – ก.ย. 56 103,582.-  
 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต-งกาย ต.ค. 55 – ก.ย. 56 17,980.-  
 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล-อลื่น ต.ค. 55 – ก.ย. 56 922,493.-  
 จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง ต.ค. 55 – ก.ย. 56 30,000.-  
 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 320,238.-  
 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรQการแพทยQ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 14,840.-  
 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรQ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 367,658.-  
 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ต.ค. 55 – ก.ย. 56 333,707.-  
 ค-าใช/จ-ายในการบํารุงซ-อมแซมทรัพยQสิน ต.ค. 55 – ก.ย. 56 591,707.-  
 ค-าใช/วัสดุโฆษณาและเผยแพร- ต.ค. 55 – ก.ย. 56 114,050.-  
 ค-าใช/จ-ายรายจ-ายให/ได/มาซ่ึงบริการ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 2,578,691.-  
 ค-าใช/จ-ายในการเดินทางไปราชการ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 226,279.-  
 ค-าใช/จ-ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 61,540.-  

รวม 9,743,835.- 
 
 
ยุทธศาสตร%ท่ี  6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการท/องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษQพ้ืนท่ีสีเขียว พ.ค. – ส.ค. 56 -    ไม-ได/ใช/งบ 
2 โครงการร-วมใจพัฒนา พ.ค. 56 - ไม-ได/ใช/งบ 
3 โครงการส-งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ/าแฝก พ.ค. – ส.ค. 56 - ไม-ได/ใช/งบ 
4 โครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเมืองเชลียง ต.ค. 55 – ก.ย. 56 20,000.- จ-ายอุดหนุน 
5 โครงการจัดทําคารQบอนฟุตพริ้นทQ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 4,000.- งบอุดหนุนจาก

โครงการฯ 
6 โครงการชุมชนปลอดขยะ ก.พ. – ก.ย. 56 20,486.-  
7 โครงการผลิตสารชีวภาพเพ่ือบําบัดน้ําเสีย ม.ค. – ก.พ. 56 - ไม-ได/ใช/งบ 

รวม 44,486.- 
 


