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คํานํา 
 

  การติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 กําหนดใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีในการติดตาม และการประเมินผล
แผนพัฒนา เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ี
กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม ท้ังนี้การติดตาม
เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีจะประเมินผลเปนการตรวจสอบ   
ท่ีเกิดข้ึนจริงแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการติดตามประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  
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1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.85 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 12.86 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 58.43 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.14 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.57 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8.86 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.86 
    3.5 กลยุทธ (5) 4.43 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.57 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.71 
    3.8 แผนงาน (5) 4.86 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.29 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.14 

รวม (100) 89.14 

   
 
            นายมุย  กําไร        
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 

 

 

                                        นายมุย  กําไร       
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.00 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.75 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.25 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.50 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 54.13 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.75 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.63 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ 
         ไดถูกตอง  

(5) 4.50 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 4.50 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

(5) 4.37 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.25 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 4.75 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 
          ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 4.63 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.63 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.12 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 4.50 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 89.63 
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3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) กําหนดใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น 
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาว เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจึงขอสรุปผลการการพัฒนา   
ในภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 มาใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
“หาดเสี้ยวเมืองนาอยู  ควบคูการศึกษา  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  เพียบพรอมประเพณี วัฒนธรรม  
นอมนําธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหได
มาตรฐานเพียงพอสะดวกตอประชาชน  รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ 
      2. พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน กีฬา  
นันทนาการ  และการทองเท่ียว   
      3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  เปนธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางดานสังคม             
การสาธารณสุข 
      4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพ  พัฒนารายไดของประชาชน  และแกไขปญหา    
ความยากจน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สูเมืองคารบอนตํ่า  เมืองจักรยาน  และเมืองรู
สูภัยพิบัติ  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  และเปนเมืองนาอยู 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน 

ค. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร ไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้   
   1.1  การบริหารจัดการใชท่ีดินและผังเมือง 
   1.2  บริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับผังเมือง 
   1.3  พัฒนาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
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               2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  กีฬาและ
นันทนาการ  และการทองเท่ียว  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    2.1  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.4  สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา 
   2.5  สงเสริมการทองเท่ียว 
   2.6  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   3.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได  และการมีงานทํา  เพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  สงเสริมการกระจายรายได 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม ประกอบดวยแนวทาง       
การพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ใหความรูดานสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน 
   4.3  เสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   4.4  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
   4.5  สนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน 
   4.6  สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ
นักทองเท่ียว 
               5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ 
   5.2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ี  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.4  เพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ 
   5.5  สงเสริมกิจการเทศพาณิชย 
      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6.2  จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยกระบวนการมีสวนรวม 
   6.3  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.4  พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
   6.5  พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
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ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดํ าเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ .2561 – 2564)             
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตอไป 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เม่ือวันท่ี         
8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 โดยได กําหนดโครงการท่ีจะดํ าเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 247 โครงการ งบประมาณ 121,188,070 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   70 35,566,470.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 16 40,380,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 610,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 57 11,040,100.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 65 11,491,500.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 24 22,100,000.00 

รวม 247 121,188,070.00 
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  แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี  18  กันยายน 2561  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 105 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญ ญัติ งบประมาณ  จํ านวนเงิน 29,305,600 บาท            
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้        

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   8 2,226,900.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 

34 9,277,172.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 110,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 33 15,521,648.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 19 1,939,880.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8       230,000.00  

รวม 105 29,305,600.00 
 

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร  105 โครงการ  29,305,600  บาท 
 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได มี การเบิ กจ าย เงินตั้ งแต วั น ท่ี  1 ตุล าคม  2561 ถึ งวัน ท่ี  31 มี นาคม 2562             
จํานวน 33 โครงการ เปนจํานวนเงิน 11,759,818.47 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร 
จํานวน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
โครงการ % (บาท) % 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- 0.00 - 0.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬา
นันทนาการ และการทองเท่ียว 

13 38.24 3,439,975.47 37.08 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ - 0.00 - 0.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 12 36.36 7,878,412.00 50.75 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนา 
บุคลากรทองถ่ิน 

5 26.32 339,036.00 17.48 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 36.50 102,395.00 44.52 

รวม 33  11,759,818.47  
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แผนภูมิ แสดงผลการดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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      รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ท่ีมีการเบิกจาย ดังนี้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัติ   โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

(บาท)   (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และการทองเท่ียว   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

1 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 10,000.00 0.00 0.00 312.00 9,688.00 

แผนงานการศึกษา   

2 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 25,000.00 0.00 0.00 21,440.00 3,560.00 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน,คา
จัดการเรียนการสอน ,คาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณ ,เครื่องแบบนักเรียน) 

1,888,570.00 0.00 0.00 1,099,560.00 789,010.00 

4 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 3,840,000.00 0.00 0.00 1,916,000.00 1,924,000.00 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

5 คาใชจายในการสงเสริมและการแขงขันกีฬาทุกประเภท 80,000.00 0.00 0.00 63,480.00 16,520.00 

6 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีแหกฐินทางน้ํา แขงเรือ (เฮือซวง) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

7 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา 100,000.00 0.00 0.00 99,615.00 385.00 

8 คาใชจายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานท่ีเก่ียวกับ 
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย หรืออ่ืน ๆ 

30,000.00 0.00 0.00 13,500.00 16,500.00 

9 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ  
จังหวัดสุโขทัย (อุดหนุน อปท.) 

40,000.00 0.00 0.00 38,248.47 1,751.53 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัติ   โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

(บาท)   (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และการทองเท่ียว (ตอ)   

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

10 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ 40,000.00 0.00 0.00 16,300.00 23,700.00 

11 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาด 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

12 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ 
จังหวัดสุโขทัย (อุดหนุนจังหวัด) 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

13 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเท่ียว 30,000.00 0.00 0.00 11,520.00 18,480.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

 - - - -   

       

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

1 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

47,600.00 0.00 0.00 4,640.00 42,960.00 

แผนงานสาธารณสุข   

2 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว 40,000.00 0.00 0.00 4,546.00 35,454.00 

3 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 25,000.00 0.00 0.00 9,225.00 15,775.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัติ   โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

(บาท)   (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม (ตอ)   

แผนงานสาธารณสุข   

4 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 10,000.00 0.00 0.00 9,954.00 46.00 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน 300,000.00 0.00 0.00 263,497.00 36,503.00 

6 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมสุนัขจรจัด 35,000.00 0.00 0.00 19,810.00 15,190.00 

 7 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 100,000.00 0.00 0.00 66,935.00 33,065.00 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

8 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 46,200.00 0.00 4,000.00 39,425.00 2,775.00 

9 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพใหกับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 60,000.00 0.00 0.00 25,480.00 34,520.00 

แผนงานงบกลาง   

10 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,430,600.00 0.00 0.00 6,021,400.00 5,409,200.00 

11 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000.00 0.00 0.00 1,376,000.00 1,024,000.00 

12 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 60,000.00 0.00 0.00 37,500.00 22,500.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

1 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000.00 0.00 0.00 8,724.00 11,276.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัติ   โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

(บาท)   (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (ตอ)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน 
เชือ่มโยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2562 

20,000.00 0.00 0.00 7,049.00 12,951.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

3 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,400.00 0.00 0.00 1,800.00 12,600.00 

แผนงานการศึกษา   

4 โครงการกอสรางปรับปรุงหลังคาบริเวณสนามเด็กเลน 315,700.00 0.00 0.00 315,500.00 200.00 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000.00 0.00 0.00 5,963.00 4,037.00 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

แผนงานสาธารณสุข   

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000.00 0.00 0.00 45,875.00 4,125.00 

แผนงานเคหะและชุมชน   

2 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000.00 0.00 0.00 36,520.00 13,480.00 

3 อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง (ขยะรีไซเคิล) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

 
รวม เบิกจายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร  33 โครงการ 11,759,818.47 บาท 
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ช. การใชจายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีการจัดซ้ือครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยไดมีการเบิกจายเงินตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562  สามารถจําแนกได ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัติ   โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจาย คงเหลือ 

(บาท)   (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

1 คาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 42,300.00 0.00 0.00 42,000.00 300.00 

2 จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 8,000.00 0.00 0.00 4,500.00 3,500.00 

3 โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 

4 โครงการจัดหาเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 

5 โครงการจัดซ้ือตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 3 ตู 0.00 24,000.00 0.00 23,700.00 300.00 

6 จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 

7 จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 

8 จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู 0.00 7,900.00 0.00 6,900.00 1,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน   

9 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู 31,600.00 0.00 0.00 27,600.00 4,000.00 

 
รวม เบิกจายงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑประจําป จํานวน 9 รายการ เปนเงินจํานวน 120,900.00 บาท 
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ซ. ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 ในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว โดยไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กีฬาและนันทนาการ และ        
การทองเท่ียว 
1. โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจาย 21,440 บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการลานวัฒนธรรมกําฟาบานเฮา งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจาย 99,615 บาท 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
1. โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
    งบประมาณ 47,600 บาท เบิกจาย 4,640 บาท 
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2. โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 46,200 บาท เบิกจาย 39,425 บาท 
 
  
  
 
 

 
 
 
3. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจาย 66,935 บาท 

 

 

 

 
 
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ งบประมาณ 11,430,600 บาท เบิกจาย 6,021,400 บาท 

 

 

 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
1. โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจาย 8,724 บาท 
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2. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 14,400 บาท เบิกจาย 1,800 บาท 
   

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. โครงการชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจาย 45,875 บาท  
 

   
 
 
 
 
 
 

2. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจาย 36,520 บาท 
 
  

 
 
 
 
 

 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค     
จะเสนอความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือแจงผานผูบริหาร และชองทางการติดตอ        
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด  www.Hadsiew.com แ ล ะ ท่ี  www.facebook.com/Hatsiao ห รื อ ท า ง E-mail                      
ท่ี  Hadsiew_srisat@hotmail.com เพ่ือจะไดนํามาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

http://www.hadsiew.com/
http://www.facebook.com/Hatsiao
mailto:Hadsiew_srisat@hotmail.com
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  1)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
  1.1) การติดตามและประเมินผลในครั้งตอไป เสนอใหมีการติดตามเปนรายโครงการโดย
ขอใหแตละกองเขาชี้แจงในโครงการท่ีมีขอสงสัย โดยขอใหฝายเลขานุการแจงใหทราบกอนประชุม        
เพ่ือเตรียมความพรอมลวงหนา 

  2)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู 
               ขอเสนอแนะ เปนตน) 

 2.1) ควรดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท โดยเฉพาะดานโครงสราง
พ้ืนฐานใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม กอนสิ้นปงบประมาณ 
 2.2) การตั้งงบประมาณควรใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาตามสัดสวนของแตละ
ยุทธศาสตร  
  2.3) จากการสังเกต โครงการกอสรางถนนลาดยาง 6 เลน ของแขวงการทาง พบวา 
บริเวณสะพานขามไดมีการขยายกวางข้ึนแต ไมมีไฟสองสวาง หรือสัญญาณเตือนวาเปนสะพาน 
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เทศบาลควรประสานแขวงการทางติดตั้งสัญญาณดังกลาวโดยดวน 
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