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ค าน า 
 

  การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผล
แผนพัฒนา เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตาม
เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่จะประเมินผลเป็นการตรวจสอบ   
ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

  การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท า     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.2/ว5797                 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559 
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1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.85 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.86 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 58.43 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.14 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.57 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.86 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.86 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 4.43 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.57 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.71 
    3.8 แผนงาน (5) 4.86 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.29 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.14 

รวม (100) 89.14 

   
 
            นายมุ่ย  ก าไร        
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

                                        นายมุ่ย  ก าไร       
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.75 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.25 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.50 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.13 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.75 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.63 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
         ได้ถูกต้อง  

(5) 4.50 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.50 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) 4.37 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.25 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.75 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.63 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.63 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.12 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.50 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 89.63 
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3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 2  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจึงสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และรับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม  
น้อมน าธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน  รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
      2. พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา  
นันทนาการ  และการท่องเที่ยว   
      3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  เป็นธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางด้านสังคม             
การสาธารณสุข 
      4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนารายได้ของประชาชน  และแก้ไขปัญหา    
ความยากจน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สู่เมืองคาร์บอนต่ า  เมืองจักรยาน  และเมืองรู้
สู้ภัยพิบัติ  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นเมืองน่าอยู่ 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้   
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   1.1  การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง 
   1.2  บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง 
   1.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬาและ
นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.4  สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา 
   2.5  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   2.6  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได้  และการมีงานท า  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  ส่งเสริมการกระจายรายได้ 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยแนวทาง       
การพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
   4.3  เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   4.4  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
   4.5  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
   4.6  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ 
   5.2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  สถานที่  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.4  เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 
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   5.5  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์ 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   6.2  จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
   6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.4  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   6.5  พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)             
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนทีก่่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 
 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่         
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 231 โครงการ งบประมาณ 54,792,100 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   40 11,303,000.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ    
   การทอ่งเที่ยว 13 9,480,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 708,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 57 11,140,100.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 82 19,961,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 2,200,000.00 

รวม 231 54,792,100.00 
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  แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  15  กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 130 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน 39,638,050 บาท            
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   16 11,738,900.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ    
   การทอ่งเที่ยว 

20 9,193,470.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 110,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 17        1,017,500.00  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 66 17,388,180.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8       190,000.00  

รวม 130 39,638,050.00 

 
รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์  130 โครงการ  39,638,050  บาท 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 จ านวน 111 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 34,227,783.10 บาท สามารถจ าแนก            
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร ์
จ านวน งบประมาณ คิดเป็น 
โครงการ (บาท) ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ   

16 11,450,888.42 80.93 % 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

32 8,898,498.68 95.68  % 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 47,666.00 43.33  % 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 33 13,391,614.00 88.39  % 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

19 307,616.00 49.86  % 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 131,500.00 57.17  % 

รวม 111 34,227,783.10  
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    แผนภูมิ แสดงผลการด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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        รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร 
เบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร 

50,000.00 22,587.00 ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

แผนงานเคหะและชุมชน      

2 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยปศุสัตว์  หมู่ที่ 4 ต าบลหาดเสี้ยว 380,000.00 380,000.00 กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนองผักลุง (ข้างบ้านนายประยูร  ทองปอน) หมู่
ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว 

139,000.00 139,000.00 กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ  หมู่ที่ 5 ต าบลหาดเสี้ยว 65,800.00 65,800.00 กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เชื่อมทางหลวงหมายเลข  101  หมู่ที่ 2 ต าบลหาด
เสี้ยว 

146,000.00 145,000.00 กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว 100,000.00 100,000.00 กองช่าง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

7 ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 101 หมู่
ที่ 1 ต าบลหาดเสี้ยว                                                              

329,000.00 329,000.00 กองช่าง 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว   60,000.00 60,000.00 กองช่าง 

9 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชน
ทุกชุมชน ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น 

180,000.00 105,000.00 กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลัย 650,000.00 536,501.42 กองช่าง 

แผนงานงบกลาง       

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000.00 0.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว   

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 0.00 ส านักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 1,927.00 ส านักปลัด  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

แผนงานการศึกษา       

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์บริการ
ประชาชน  ฯลฯ  เพ่ือให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

100,000.00 93,274.00 กองการศึกษา 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 30,000.00 20,080.00 กองการศึกษา 

5 ค่าอาหารกลางวันเด็ก 1,239,700.00 1,239,700.00 กองการศึกษา 

6 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 430,100.00 430,100.00 กองการศึกษา 

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,408,670.00 2,199,205.18 กองการศึกษา 

8 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 4,016,000.00 3,972,000.00 กองการศึกษา 

9 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 30,000.00 30,000.00 กองการศึกษา 

10 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยฯ 20,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 80,000.00 71,645.00 กองการศึกษา 

12 ค่าเครื่องออกก าลังกาย ส าหรับให้บริการประชาชนในการออกก าลังกายภายใน
ชุมชน  

100,000.00 94,500.00 กองการศึกษา 

12 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

13 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด 15,000.00 15,000.00 กองการศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 10,000.00 10,000.00 กองการศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 10,000.00 10,000.00 กองการศึกษา 

16 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  30,000.00 0.00 กองการศึกษา 

17 ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา 30,000.00 23,000.00 กองการศึกษา 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 30,000.00 10,085.00 กองการศึกษา 

19 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว 100,000.00 100,000.00 กองการศึกษา 

20 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ าโอยทานสงกรานต์      
ศรีสัชนาลัย 

50,000.00 37,000.00 กองการศึกษา 

21 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย 60,000.00 60,000.00 กองการศึกษา 

22 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย 90,000.00 90,000.00 กองการศึกษา 

23 ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม ก าฟูาบ้านเฮา 100,000.00 99,115.00 กองการศึกษา 

24 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา     
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

50,000.00 27,000.00 กองการศึกษา 

25 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญ งานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออ่ืน ๆ 

20,000.00 14,500.00 กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

26 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย 80,000.00 80,000.00 กองการศึกษา 

27 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ 30,000.00 22,367.50 กองการศึกษา 

28 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร 20,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 

29 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 10,000.00 10,000.00 กองการศึกษา 

30 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด 20,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 

31 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 40,000.00 กองการศึกษา 

32 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว 30,000.00 28,000.00 กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1 โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ 30,000.00 0.00 ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล 50,000.00 47,666.00 ส านักปลดั 

3 โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 30,000.00 0.00 ส านักปลดั 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม   

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  เพ่ือความสมานฉันท์ของประชาชนใน
เขตเทศบาลประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

10,000.00 0.00 ส านักปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ  20,000.00 10,629.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

แผนงานสาธารณสุข       

3 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว 40,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

4 โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ 

20,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

5 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 60,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

6 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 10,000.00 325.00 กองสาธารณสุข 

7 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน 10,000.00 9,995.00 กองสาธารณสุข 

15 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 10,000.00 8,893.00 กองสาธารณสุข 

9 โครงการพัฒนาตลาดสด 25,000.00 8,650.00 กองสาธารณสุข 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน 300,000.00 288,867.00 กองสาธารณสุข 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 60,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

12 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด 35,000.00 15,700.00 กองสาธารณสุข 

13 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000.00 78,000.00 กองสาธารณสุข 

14 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 80,000.00 54,637.00 กองสาธารณสุข 

15 อุดหนุนชุมชนบ้านปุาไผ่ 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

16 อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

17 อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

18 อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวใต้ 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

19 อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

20 อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

21 อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุข 

16 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

22 โครงการกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง 17,500.00 0.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

23 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 50,000.00 35,052.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

24 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 60,000.00 51,100.00 ส านักปลัด 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล    500,000.00 495,389.00 ส านักปลัด 

26 โครงการเยี่ยมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน 50,000.00 49,864.00 ส านักปลัด 

27 โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 60,000.00 45,622.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

แผนงานการพาณิชย์       

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลาง
ผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ้านเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2  
แผงจ าหน่ายสินค้า  ห้องน้ า รางระบายน้ าฯลฯ  เพ่ือให้มีสภาพที่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      

183,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

29 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และ
การศึกษา ดูงาน 

50,000.00 8,791.00 กองสาธารณสุข 

30 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงฆ่าสัตว์) 50,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

แผนงานงบกลาง       

31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,750,000.00 9,778,500.00 ส านักปลัด 

32 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000.00 2,257,600.00 ส านักปลัด 

33 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 54,000.00 ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น   

10,000.00 0.00 ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 10,000.00 0.00 ส านักปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000.00 0.00 ส านักปลัด 

4 โครงการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 20,000.00 19,950.00 ส านักปลัด 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน  10,000.00 6,000.00 ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

200,000.00 197,390.00 ส านักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  50,000.00 0.00 ส านักปลัด 
8 รายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 ส านักปลัด 
9 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง 5,000.00 0.00 กองวิชาการ 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต 20,000.00 10,649.00 กองวิชาการ 

11 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้น าชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ  บูรณาการหรืออ่ืนๆ  เพ่ือ
น าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาเทศบาล     

10,000.00 9,898.00 กองวิชาการ 

12 โครงการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 7,000.00 0.00 กองวิชาการ 

13 โครงการอบรมกฎหมายเพ่ือประชาชน 20,000.00 0.00 กองวิชาการ 

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ 20,000.00 15,000.00 กองวิชาการ 
15 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000.00 29,861.00 กองคลัง 
16 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง) 20,000.00 0.00 ส านักปลัด 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

17 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 50,000.00 0.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

18 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00 8,588.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

19 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 40,000.00 10,280.00    ส านักปลัด              
  (งานปูองกัน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

แผนงานสาธารณสุข       

1 โครงการคาร์บอนต่ า 20,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000.00 44,295.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการผลิตน้ าชีวภาพเพ่ือบ าบัดน้ าเสีย   10,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน       

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ าใสเพื่อเมืองน่าอยู่ 50,000.00 47,205.00 กองช่าง 

5 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 50,000.00 0.00 กองช่าง 

20 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

6 อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง (โครงการวัสดุรีไซเคิล) 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

7 อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา (โครงการวัสดุรีไซเคิล) 20,000.00 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานการเกษตร       

8 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) 10,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 106 โครงการ เป็นเงินจ านวน 24,659,783.10 บาท 

การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงิน   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ที่ได้รับอุดหนุน  ที่เบิกจ่าย  รบัผิดชอบ 

แผนงานเคหะและชุมชน       

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.หาดเสี้ยว 1,588,900.00 1,354,000.00 กองช่าง 
2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวง สท.ถ.19-002 หมู่ที่ 2 4,346,300.00 2,300,000.00 กองช่าง 
3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คสล. รหัส สท.ถ 19-008 คลองพง ม. 1 3,483,900.00 2,429,000.00 กองช่าง 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายหนองผักลุง (ทางเข้าประมงเชื่อม

หนองหิน) หมู่ที่ 2 
2,580,000.00 2,580,000.00 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3 0.00 905,000.00 กองช่าง 

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน  9,568,000  บาท      21 
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ช. การใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่   จ านวนเงิน  เบิกจ่าย 

ได้รับอนุมัติ   ที่ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเชื่อมเทศบาล 5,6 รางเดิม (บ้านนาย
วิโรจน์ งามดี และนางนิภา  ชมชื่น) หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว 

54,200.00 54,200.00 54,200.00 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 1  303,200.00 270,600.00 270,600.00 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 11 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4    85,300.00 85,300.00 85,300.00 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยเทศบาล 1 เชื่อมถนนพิศาลด าริ หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองอ้อ (บ้านดาบต่าย) 

241,500.00 241,500.00 241,500.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังตลาดกลางและผลผลิตทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ออกหลังอู่แอ๋ว หมู่ที่ 2  

90,400.00 90,400.00 90,400.00 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 2 (ข้างบ้านลุงอู๊ด) หมู่ 2    318,100.00 318,100.00 0.00 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณคลองผักลุง (ท้ายคลอง) หมู่ 2    532,000.00 499,700.00 0.00 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ต.หาดเสี้ยว 251,100.00 251,100.00 0.00 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอยดอยปูุตา หมู่ที่ 5 ต.หาดเสี้ยว 278,200.00 278,200.00 0.00 

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมถนนสายเดิ่นขาม (บ้านบอลขายหมู) หมู่ 1 335,600.00 330,500.00 0.00 

11 โครงการจ้างเหมาลอกท่อและรางระบายน้ าเสียภายในเขตเทศบาลต าบล   
หาดเสี้ยว โดยท าการลอกท่อและรางระบายน้ า 

248,300.00 248,300.00 248,300.00 

รวม ขออนุมัตเิบิกจ่ายเงินสะสม ประจ าปี 2561 จ านวน 11 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,737,900 บาท                                                      22
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ซ. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ ์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1  ค่าครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  18,000.00 15,900.00 ส านักปลัด 

2  ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก 36,000.00 36,000.00 ส านักปลัด 

3 ค่าครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน        67,000.00 62,900.00 ส านักปลัด 

4 ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ PABX  จ านวน 1 ชุด 40,000.00 40,000.00 ส านักปลัด 

5 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบปรับมุมส าหรับติดตั้ง 
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ  Network Camera) แบบ 1 ราคาตัวละ  
54,000.- บาท จ านวน 4 ตัว จ านวน 216,000.- บาท พร้อมค่าติดตั้งพร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง จ านวน  5,000.- บาท 

186,600.00 142,000.00 

ส านักปลัด 

6 ค่าจัดซื้อล าโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอยคู่ จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้
ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและประชาสัมพันธ์ 
อ่ืน ๆ ของเทศบาล 

8,000.00 8,000.00 
ส านักปลัด 

7 ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  
แบบ 8 ช่อง 

24,000.00 24,000.00 
ส านักปลัด 

 

23 
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ที ่ ชือ่โครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

8 จัดหากล่องเก็บเครื่องบันทึก(ตู้คอนโทรล)และพัดลมระบายอากาศ (19 " 
RACK 15 U) จ านวน 1 กล่อง 

15,000.00 15,000.00 
ส านักปลัด 

9 จัดหาเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 5,900.00 5,900.00 ส านักปลัด 

10 จัดหาจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

4,000.00 4,000.00 
ส านักปลัด 

11 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch)ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 1 ชุด 

9,500.00 9,500.00 
ส านักปลัด 

12 ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) 15,400.00 15,400.00 ส านักปลัด 

13 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว  เพ่ือซ่อมแซมให้กับหอกระจายข่าวในชุมชน 39,600.00 0.00 กองวิชาการ 

14 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์   1  ชุด 42,000.00 42,000.00 กองวิชาการ 

15 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 7,900.00 7,900.00 กองวิชาการ 

16 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)   จ านวน 1  ชุด 

30,000.00 29,000.00 กองคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

17 ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  7,700.00 7,700.00 งานปูองกันฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 

แผนงานการศึกษา       

18 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000  บีทียู  หรือมากกว่า พร้อมค่าติดตั้งจ านวน  2  
เครื่อง ๆ ละ  32,400.-  บาท 

64,800.00 64,000.00 กองการศึกษา 

19 ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่  10 

100,000.00 99,000.00 กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข       

20 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 32,400.00 32,000.00 กองสาธารณสุข 
21 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน บุหนังเทียม มีที่ท้าวแขน จ านวน 2 ตัว  6,000.00 5,600.00 กองสาธารณสุข 
22 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลื่อน จ านวน 2 ตู้  11,000.00 11,000.00 กองสาธารณสุข 
23 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 7,900.00 6,500.00 กองสาธารณสุข 
24 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว  4,000.00 2,800.00 กองสาธารณสุข 
25 จัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมกระจกปูโต๊ะ จ านวน 2 ตัว  16,000.00 9,600.00 กองสาธารณสุข 

26 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 6 ตัว  15,000.00 9,900.00 กองสาธารณสุข 

27 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000.00 21,900.00 กองสาธารณสุข 
28 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี   17,000.00 17,000.00 กองสาธารณสุข 

25 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  รับผิดชอบ 
แผนงานเคหะและชุมชน       

29 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  38,000.00 38,000.00 กองช่าง 

30 ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 25,000.00 14,500.00 กองช่าง 

31 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  18 นิ้ว 30,000.00 29,000.00 กองช่าง 

32 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง จ านวน 2 ตัว 10,000.00 9,600.00 กองช่าง 

33 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 20,400.00 13,800.00 กองช่าง 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

34 ค่าเครื่องออกก าลังกาย ส าหรับให้บริการประชาชนภายในชุมชน 100,000.00 94,500.00 กองการศึกษา 

แผนงานการพาณิชย์       

35 ค่าจัดซื้อถังเกบ็น้ าแบบสเตนเลส  ความจุขนาด  2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง  30,000.00 0.00 กองสาธารณสุข 

36 ค่าจัดชื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เครื่อง  5,000.00 4,500.00 กองสาธารณสุข 

37 ค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จ านวน 1 เครื่อง  6,300.00 4,500.00 กองสาธารณสุข 

38 ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟูาแบบเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง  8,000.00 8,000.00 กองสาธารณสุข 

39 ค่าจัดซื้อปั้มลมโรตารี่ จ านวน 1 เครื่อง  6,000.00 4,500.00 กองสาธารณสุข 

40 ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ จ านวน 1 เครื่อง  10,000.00 8,500.00 กองสาธารณสุข 

รวม เบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี จ านวน 40 รายการ เป็นเงินจ านวน 973,900 บาท      26                                                   
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ฉ. ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่  จนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน      
ที่ส าคัญ ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ  หมู่ที่ 5 ต าบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 65,800 บาท เบิกจ่าย 65,800 บาท    
           
 
 
 
 
 
 
 

2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 100,000 บาท  
   เบิกจ่าย 100,000 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมทางหลวงหมายเลข  101  หมู่ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 146,000 บาท  
   เบิกจ่าย 145,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
และการท่องเที่ยว  
1. โครงการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญ งานที่เกี่ยวกับจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรืออ่ืนๆ 
งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 14,500 บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 
2. โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 60,000 บาท 
 
  

 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 
47,666 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 45,520 บาท 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 35,052 บาท 
 
  
  
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่าย 197,390 บาท 
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2. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 436 บาท 
   

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 44,295 บาท  
 

   
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาตลาดสด งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจ่าย 8,650 บาท 
 
  

 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์     

จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อ        
ทางเว็บไซด์ www.Hadsiew.com และที่ www.facebook.com/Hatsiao หรือทางE-mail ที่ 
Hadsiew_srisat@hotmail.com เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

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


 31 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

  1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
- การใช้งบประมาณของเทศบาล ควรเบิกจ่ายอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชน

อย่างสูงสุด โดยโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ควรด าเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนทุกโครงการ และ
หากโครงการใดมีปัญหาในด้านการเบิกจ่าย เช่น ติดปัญหาเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ควรน า
งบประมาณไปจัดท าโครงการอื่นที่มีประโยชน์กับประชาชนแทน 

 
  2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่  
                ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 -  ส าหรับโครงการด้านการก่อสร้าง ควรเน้นย้ าในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของงาน    
 เพ่ือเกิดความคุ้มค่า โดยก าชับกองช่างและกรรมการตรวจงานจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างให้  
 เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 


	ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
	“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม  น้อมนำธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
	ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดังนี้
	ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

