รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒

ของ

นางรุ่งอรุณ คาโมง
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว 309 หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

สารบัญ
เรื่อง
บทนา
บทที่ ๑

บทที่ ๒

หน้า
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- นโยบายด้านการศึกษา
- นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นโยบายด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- นโยบายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป
- นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
4
6
7
๑0

รายงานการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

๑1

บทนา
นางรุ่งอรุณ คาโมง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว ในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด
สุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ในการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคสาม บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้น ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้ า บั ญ ญั ติ ว่า “ให้ น ายกเทศมนตรี จัด ท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี”
และมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหก บัญญั ติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
๒. เพื่อรายงานการรั บ -จ่ ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ให้ สภาเทศบาลและ
ประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว

บทที่ ๑
รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหาดเสีย้ ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
ด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลื อกตั้งของ
ประชาชน โดยในการบริหารงานเทศบาล นั้น ผู้บริหาร คือ นายกเทศมนตรีและมีรองนายกเทศมนตรีมา
จากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและความรับ ผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยพนักงานเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในงานประจาทั่วไป
จึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน สามารถสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นซึ่ง
ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลนั้ น ทั้ งนี้ โดยใช้ งบประมาณของเทศบาล ภายใต้ก ารควบคุม และรับผิ ดชอบของ
นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ประชาชนจึงสมควรได้รับทราบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จาแนกตามนโยบาย ๘ ด้าน
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร
เบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร

2

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ยว
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนองผักลุง (ข้างบ้านนายประยูร ทอง
ปอน) หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว

3

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

22,587.00

สานักปลัด
(งานปูองกัน)

380,000.00

กองช่าง

139,000.00

กองช่าง

65,800.00

กองช่าง

4

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ยว

5

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ยว

145,000.00

กองช่าง

6

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตาบลหาด
เสี้ยว

100,000.00

กองช่าง

-2ที่
7
8

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้า บริเวณถนนสายทางหลวง
หมายเลข 101 หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ยว

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

329,000.00

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตาบลหาด
เสี้ยว
โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.หาด
เสี้ยว
โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวง สท.ถ.19-002 หมู่
ที่ 2

60,000.00

กองช่าง

1,354,000.00

กองช่าง

2,300,000.00

กองช่าง

11

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สท.ถ
19-008 สายคลองพง หมู่ที่ 1

2,429,000.00

กองช่าง

12

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3

905,000.00

กองช่าง

13

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายหนองผักลุง (ทางเข้าประมง
เชื่อมหนองหิน) หมู่ที่ 2

2,580,000.00

กองช่าง

14

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนน
ลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นต้น
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย

105,000.00

กองช่าง

536,501.42

กองช่าง

9
10

15

รวม

11,450,888.42

๒. นโยบายด้านการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

1

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาคารศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

2

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

1,927.00

สานักปลัด

93,274.00 กองการศึกษา

-๓ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

3

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน

4

ค่าอาหารกลางวันเด็ก

5

จัดการเรียนการสอน (รายหัว)

6

ค่าอาหารเสริม (นม)

2,199,205.18 กองการศึกษา

7

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

3,972,000.00 กองการศึกษา

8

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

30,000.00 กองการศึกษา

9

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยฯ

20,000.00 กองการศึกษา

20,080.00 กองการศึกษา
1,239,700.00 กองการศึกษา
430,100.00 กองการศึกษา

รวม

8,006,286.18

๓. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
1
2
3

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็น
พุทธบูชา
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

23,000.00 กองการศึกษา
10,085.00 กองการศึกษา

5

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้าโอยทานสงกรานต์
ศรีสัชนาลัย
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย

6

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย

90,000.00 กองการศึกษา

7

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กาฟูาบ้านเฮา

99,115.00 กองการศึกษา

8

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

27,000.00 กองการศึกษา

9

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสาคัญ งานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ

14,500.00 กองการศึกษา

10

อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย

80,000.00 กองการศึกษา

4

100,000.00 กองการศึกษา
37,000.00 กองการศึกษา
60,000.00 กองการศึกษา

-4ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

11

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ

22,367.50 กองการศึกษา

12

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร

20,000.00 กองการศึกษา

13

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

10,000.00 กองการศึกษา

14

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด

20,000.00 กองการศึกษา

15

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่น
ไฟจังหวัดสุโขทัย

40,000.00 กองการศึกษา

16

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว

28,000.00 กองการศึกษา

รวม

681,067.50

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ที่
1

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขต
เทศบาล
รวม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย
47,666.00

รับผิดชอบ
สานักปลัด

47,666.00

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท

71,645.00 กองการศึกษา

2

ค่าเครื่องออกกาลังกาย สาหรับให้บริการประชาชนในการออกกาลัง
กายภายในชุมชน

94,500.00 กองการศึกษา

3

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด

15,000.00 กองการศึกษา

4

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

15,000.00 กองการศึกษา

5

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน

15,000.00 กองการศึกษา

-๕ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

10

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน

325.00 กองสาธารณสุข

11

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน

9,995.00 กองสาธารณสุข

12

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย

8,893.00 กองสาธารณสุข

13

โครงการพัฒนาตลาดสด

8,650.00 กองสาธารณสุข

14
15

288,867.00 กองสาธารณสุข
15,700.00 กองสาธารณสุข

16

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
สุนัขจรจัด
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

17

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

54,637.00 กองสาธารณสุข

18

อุดหนุนชุมชนบ้านปุาไผ่

20,000.00 กองสาธารณสุข

19

อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ

20,000.00 กองสาธารณสุข

20

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง

20,000.00 กองสาธารณสุข

21

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวใต้

20,000.00 กองสาธารณสุข

22

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ

20,000.00 กองสาธารณสุข

23

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่

20,000.00 กองสาธารณสุข

24
25

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

20,000.00 กองสาธารณสุข
35,052.00
สานักปลัด
(งานปูองกัน)

26
27

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลหาด
เสี้ยว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนในเขตเทศบาล

28

โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน

29

โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

78,000.00 กองสาธารณสุข

51,100.00

สานักปลัด

495,389.00

สานักปลัด

49,864.00

สานักปลัด

45,622.00

สานักปลัด
(งานปูองกัน)

-๖ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย
8,791.00

รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

30

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์
และการศึกษา ดูงาน

31

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,778,500.00

สานักปลัด

32

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,257,600.00

สานักปลัด

33

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

54,000.00

สานักปลัด

รวม

13,380,985.00

๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

1

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ

2

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
รวม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย
10,629.00

รับผิดชอบ
สานักปลัด
(งานปูองกัน)

8,588.00

สานักปลัด
(งานปูองกัน)

10,280.00

สานักปลัด
(งานปูองกัน)

29,497.00

-๗๗. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป
ที่
1
2

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการจัดทาคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร
โครงการเทศบาลพบประชาชน

3

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

4

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต

5

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นาชุมชน
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบ บูรณาการหรืออื่นๆ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย
19,950.00

รับผิดชอบ
สานักปลัด

6,000.00

สานักปลัด

197,390.00

สานักปลัด

10,649.00

กองวิชาการ

9,898.00

กองวิชาการ

6

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

15,000.00

กองวิชาการ

7

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

8

ค่าครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

29,861.00
15,900.00

กองคลัง
สานักปลัด

9

ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก

36,000.00

สานักปลัด

10

ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ทางาน

62,900.00

สานักปลัด

11

ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จานวน 1 ชุด

40,000.00

สานักปลัด

12

ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมสาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบ 1
ราคาตัวละ 54,000.- บาท จานวน 4 ตัว จานวน 216,000.บาท พร้อมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จานวน 5,000.- บาท

142,000.00

สานักปลัด

13

ค่าจัดซื้อลาโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอยคู่ จานวน 1
ชุด เพื่อใช้ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ ของเทศบาล

8,000.00

สานักปลัด

-๘ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย
24,000.00

รับผิดชอบ
สานักปลัด

14

ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง

15

จัดหากล่องเก็บเครื่องบันทึก(ตู้คอนโทรล)และพัดลมระบายอากาศ
(19 " RACK 15 U) จานวน 1 กล่อง

16

จัดหาเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง

5,900.00

17

จัดหาจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

4,000.00

18

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch)ขนาด 8
ช่อง จานวน 1 ชุด

9,500.00

19

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

15,400.00

สานักปลัด

20

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

42,000.00

กองวิชาการ

21

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network

7,900.00

22

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

23

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

24

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู หรือมากกว่า พร้อมค่า
ติดตั้งจานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400.- บาท

64,000.00 กองการศึกษา

25

ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

99,000.00 กองการศึกษา

26

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

32,000.00 กองสาธารณสุข

27

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน บุหนังเทียม มีที่ท้าวแขน จานวน 2 ตัว

15,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

กองวิชาการ

29,000.00

กองคลัง

7,700.00

งานปูองกันฯ

5,600.00 กองสาธารณสุข

-๙ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

28

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลื่อน จานวน 2 ตู้

ที่เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
11,000.00 กองสาธารณสุข

29

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

6,500.00 กองสาธารณสุข

30

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

2,800.00 กองสาธารณสุข

31

จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมกระจกปูโต๊ะ จานวน 2 ตัว

9,600.00 กองสาธารณสุข

32

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 6 ตัว

9,900.00 กองสาธารณสุข

33

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล (ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

21,900.00 กองสาธารณสุข

34

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

17,000.00 กองสาธารณสุข

35

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

38,000.00

กองช่าง

36

ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต

14,500.00

กองช่าง

37

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 18 นิ้ว

29,000.00

กองช่าง

38

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง จานวน 2 ตัว

9,600.00

กองช่าง

39

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

13,800.00

กองช่าง

40

ค่าเครื่องออกกาลังกาย สาหรับให้บริการประชาชนภายในชุมชน

94,500.00 กองการศึกษา

41

ค่าจัดชื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จานวน 1 เครื่อง

4,500.00 กองสาธารณสุข

42

ค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง

4,500.00 กองสาธารณสุข

43

ค่าจัดซือ้ ตู้เชื่อมไฟฟูาแบบเคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง

8,000.00 กองสาธารณสุข

44

ค่าจัดซื้อปั้มลมโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง

4,500.00 กองสาธารณสุข

45

ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง

8,500.00 กองสาธารณสุข

รวม

1,262,648.00

- ๑๐ ๘. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

ชื่อโครงการ /กิจกรรม

จานวนเงิน

หน่วยงาน

ที่เบิกจ่าย

รับผิดชอบ

1

โครงการชุมชนปลอดขยะ

44,295.00 กองสาธารณสุข

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้าใสเพื่อเมืองน่าอยู่

47,205.00

3

อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง (โครงการวัสดุรีไซเคิล)

20,000.00 กองสาธารณสุข

4

อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา (โครงการวัสดุรีไซเคิล)
รวม

กองช่าง

20,000.00 กองสาธารณสุข
131,500.00

- ๑๑ -

บทที่ ๒
รายงานการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รายรับ
รายการ
หมวดภาษีที่จัดเก็บเอง
- ภาษีที่จัดเก็บเอง
- ภาษีรัฐบาลจัดสรร
หมวดค่าธรรมเนียม
รายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมวดรายรับอื่นๆ
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับ
๓,๐01,462.99
30,889,795.59
927,390.๐๐
3,๑33,260.39
237,186.๐๐
๒๙,492,320.๐๐
12,378,300.00
80,059,714.97

รายจ่าย
รายการ

รายจ่าย

หมวดรายจ่ายประจา
-รายจ่ายงบกลาง
-รายจ่ายประจา
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดรายจ่ายงบอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน
รวมจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
จานวน

๑๔,234,164.33
41,247,075.4๐
14,669,274.00
๔,915,868.92
75,066,382.65
80,059,714.97 บาท
75,066,382.65 บาท
4,993,332.32 บาท

ผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นผลงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ซึ่งมี
ความมุ่งมั่น ที่จ ะพั ฒ นาท้ องถิ่น ให้ เจริ ญก้า วหน้า ให้ ป ระชาชนได้ รับการบริก ารและประโยชน์ อย่างสู งสุ ด
โดยใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่า

ประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
.......................................................
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา
๔๘ ทศ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจาปีทุกปี” และวรรคหก บัญญัติว่า “คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาล” และนายกเทศมนตรีตาบลหาด
เสี้ยว ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ต่อสภาเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖1
ดังนั้ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้าและวรรคหก เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวจึงขอ
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ของนายกเทศมนตรีตาบล
หาดเสี้ยว เพื่อให้ประประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และสามารถดูเพิ่มเติมได้
ที่ www.hadsiew.com
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖1

(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

