
 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของ 

 
 

นางรุ่งอรุณ  ค าโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 
วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 
 

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

 
 
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
....................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา 
๔๘  ทศ วรรคห้า  บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี”  และวรรคหก  บัญญัติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล”  และนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ในการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๔๘  ทศ  วรรคห้าและวรรคหก  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจึงขอ
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ของนายกเทศมนตรีต าบล
หาดเสี้ยว  เพ่ือให้ประประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  และสามารถดูเพ่ิมเติมได้
ที่ www.hadsiew.com 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

(นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
 
บทน า  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์      ๑ 
บทที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน       ๒ 
- นโยบายด้านการศึกษา       ๔ 
- นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๕ 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจ       ๖ 
- นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม   ๗ 
- นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๘ 
- นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป     ๙ 
- นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๑๒ 

 

บทที่ ๒  รายงานการเงิน  รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด
สุโขทัย  เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ในการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) 

  มาตรา  ๔๘  ทศ  วรรคสาม  บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

  มาตรา  ๔๘  วรรคห้า  บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี” 

  และมาตรา  ๔๘  วรรคหก  บัญญัติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย” 

วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๒.  เพ่ือรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ให้สภาเทศบาลและ
ประชาชนทราบ 
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  เป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน  โดยในการบริหารงานเทศบาล  นั้น  ผู้บริหาร  คือ  นายกเทศมนตรีและมีรองนายกเทศมนตรีมา
จากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยพนักงานเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในงานประจ าทั่วไป 

  จึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  สามารถสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนั้น  ทั้งนี้  โดยใช้งบประมาณของเทศบาล  ภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของ
นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ประชาชนจึงสมควรได้รับทราบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล   อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  จ าแนกตามนโยบาย  ๘  ด้าน  
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่  ๒๙  
เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.เชื่อมซอยนาง
สร้อย หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๕๓,๐๐๐.- มิ.ย.๖๐ – ก.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วม
ใจอุทิศ(โรงสีตาตุ้ย)หมู่ที๒่ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๔๗,๘๐๐.- มิ.ย.๖๐ –  ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายเกิดผล-
คลองผักลุง หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๓๑๐,๐๐๐.- เม.ย.๖๐ – มิ.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยเดิ่นขาม 
หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๕๐,๐๐๐.- พ.ค.๖๐ – ก.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



-๓- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
เทศบาล๔ หมู่ที่ ๓  ต าบลหาดเสี้ยว 

๔๐,๕๐๐.- ก.ค.๖๐ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อจากเดิม)ซอย
ผู้ใหญ่สิทธิ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลหาดเสี้ยว 

๙๔,๗๐๐.- พ.ค.๖๐ – ก.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยหนอง
เอ่ียน-ถนนพระร่วง หมู่ที่ ๓ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๗๔,๒๐๐.- พ.ค.๖๐ – มิ.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย
เทศบาล๙ หมู่ที่ ๔ ต าบลหาดเสี้ยว 

๓๐๖,๓๐๐.- มิ.ย.๖๐ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย
เทศบาล๑๓ หมู่ที่ ๕ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๐๑,๑๐๐.- มิ.ย.๖๐ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บริเวณ
คลองโค้ง หมู่ที่ ๕ ต าบลหาดเสี้ยว 

๔๒,๓๐๐.- พ.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อจากเดิม)ซอย
หนองผักลุง(อ.อนิรุทธิ์) หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๖๕,๙๐๐.- พ.ค.๖๐ – ก.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.ซอยเทศบาล
๑๑ หมู่ที ่๔ ต าบลหาดเสี้ยว 

๙๑,๒๐๐.- ส.ค.๖๐ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย คสช.(ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๔๒,๐๐๐.- ส.ค.๖๐ – ต.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๔. โครงการซ่อมสร้างผิวถนน คสล.ถนนพิศาลด าริ 
ด้านใต้  หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๘๘,๒๐๐.- ส.ค.๖๐ – ต.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๑๕. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล๓ 
(ซอยรุ่งมาลี) หมู่ที่ ๑  ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๑๒,๔๐๐.- ก.ค.๖๐ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนซอย
เดิ่นขาม หมู่ที่ ๑  ต าบลหาดเสี้ยว 

๓๒๙,๐๐๐.- พ.ค.๖๐ – ก.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

 

 



-๔- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑๗. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ 

ศรีสัชนาลัย 

๓๘๔,๓๗๑.- ๑๔ มี.ค. ๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๓,๓๓๒,๙๗๑.-   

 

๒. นโยบายด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๒๔๙,๕๐๐.- ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

๔,๐๘๒,๐๐๐.- ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. อาหารเสริม(นม) ๒,๓๙๙,๕๑๕.- ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเด็ก) ๔๓๓,๕๐๐.- ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน ๒๕,๔๓๕.- ๑๔ ม.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ภัยยาเสพติด 

๑๕,๐๐๐.- ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพนักเรียน 

๑๐,๐๐๐.- ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. อุดหนุน โครงการแข่ งขั นกีฬาภายใน
โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐.- ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๘,๒๒๔,๙๕๐.-   

 

 

 

 

 

 



-๕- 

๓.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการเทศน์มหาชาติ ๓๐,๐๐๐.- ๗ต.ค.๕๙ – ๒๐ต.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

๓๖,๘๐๐.- ๒ ธ.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ๗๗๒.- ๒๔ เม.ย. ๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันงานที่เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหา
มหากษัตริย์ 

๒๔,๕๐๐.- ๑ต.ค.๕๙ – ๓๑มี.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการร่วมกิจกรรมงาน “ย้อนอดีตศรีสัช
นาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ”ปี๒๕๖๐ 

๕๕,๐๐๐.- ๒๗-๓๑ม.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค
อ าเภอศรีสัชนาลัย 

๓๐๐,๐๐๐.- ๗-๘เม.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณี
สรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 

๓๕,๐๐๐.- ๑๒เม.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย 

๗๐,๐๐๐.- ๒๔-๒๘ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. ค่าใช้จ่ ายโครงการประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

๒๙,๗๐๐.- ๒๒เม.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐.- ก.ค. - ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ๘๐,๐๐๐.- ม.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่า 
กาชาด 

๒๐,๐๐๐.- ก.พ.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี
ต่างๆ 

๓๐,๐๐๐.- ธ.ค.๕๙ – ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



-๖- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑๔. อุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐.- ๙-๑๙ธ.ค.๕๙ 
และ๒๒-๒๕ธ.ค.๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕. อุดหนุนโครงการจัดงานวันงานของดีศรีสัชนาลัยและ
เทศกาลอาหาร 

๒๐,๐๐๐.- ๑๑-๑๕ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๘๑๑,๗๗๒.-   

 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ๔๙,๙๙๐.- ๗-๙มิ.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๔๙,๙๙๐.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และศึกษาดูงาน ๒๔๙,๙๔๐.- ๒๖-๒๘มี.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒,๐๒๑,๖๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๙,๖๕๒,๖๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ ๕๐,๕๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ๒๘,๔๓๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

๕๑,๕๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐.- ส.ค.๖๐-ธ.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔๒,๗๔๐.- ๑๘ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. โครงการรณรงค์ป้องกันป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

๘๑,๕๒๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์จ าหน่าย
เนื้อสัตว์และศึกษาดูงาน 

๙,๕๐๐.- ๒๙ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนใน
โรงเรียน 

๘,๗๐๐.- ๒๘ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. โครงการเยี่ยมเยือนห่วงใยใส่ใจถึงบ้าน ๔๘,๘๐๐.- ก.ค.-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. โครงการพัฒนาตลาดสด ๗,๘๑๓.- ๑๑ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๔. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย ๙,๓๙๓.- ๑๕ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๒,๓๖๓,๐๓๖.-   

 

 

 

 

 



-๘- 

๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๑๐,๔๕๘.- ๑-๓ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘,๗๘๐.- ๒๘มี.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

๔๒,๒๖๘.- ๒๙ธ.ค.๕๙-๔ม.ค.๖๐ 
๑๑-๑๗เม.ย.๖๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน ๔๘,๖๐๐.- ๒๐-๓๑มี.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ าเพ่ือเก็บน้ าหน้าแล้ง ๔๖,๔๐๐.- ธ.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๕๖,๕๐๖.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

๗. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล ๓๔๕,๙๔๖.- ๑-๒,๔-๕มี.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

๑๗๕,๘๑๐.- ๒๔-๒๘เม.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการเทศบาลพบประชาชน ๔,๐๘๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ๑๓,๒๖๔.- ๒๕ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ๓,๒๕๐.- ธ.ค.๕๙-ก.พ.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๐๓,๐๑๙.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ๘๐๗,๖๐๐.- ๒๔พ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ๑๓๕,๙๐๐.- ๑๗พ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕๐,๐๐๐.- ๒๘ส.ค.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. ทุนการศึกษา(ผู้ดูแลเด็ก) ๓๐,๐๐๐.- พ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ๑๘,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๕๓๙,๓๗๕.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ๓,๑๑๘,๕๐๕.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๑๕,๐๐๙.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕. ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ๔๙๑,๗๒๔.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๖. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑๑๑,๙๔๓.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗. ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑๕๖,๒๘๖.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘. ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๔๘,๓๘๘.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๙. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕๔๙,๐๑๖.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



-๑๐- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๒๐. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕๑๒,๔๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๑. ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒๙๙,๓๔๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๒. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๐๙,๖๘๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ๕๖๐,๐๔๓.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๔. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ๔๒๙,๓๓๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๕. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๖,๕๔๕.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๖. ค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ๕๗,๕๒๕.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๗. ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ๒๗,๒๗๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๘. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๔๐,๕๖๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๙. ค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ ๔๕,๐๐๐.- ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๐. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน๔เลื่อน๕หลัง และตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร๒บานประตู ๒หลัง 

๒๙,๗๕๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๑. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร๑๕ลิ้นชัก ๓,๘๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๒. จัดซื้อเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ีนั่งบุนวม ๕,๕๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๓. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒๙,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๔. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก๔ฟุต ๒หลัง 
เก้าอ้ีส านักงาน ๑๕ ตัว 
เก้าอ้ีขาเหล็กบุนวม ๑๕ ตัว 

๓๔,๙๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๕. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒๑,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๖. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน๔เครื่องๆละ
๓๓,๐๐๐บาท 

๑๓๒,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๗. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ 

๑๗,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



-๑๑- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๓๘. จัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก ๓๖,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๙. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก๔ฟุต ๑หลัง และจัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน๒ตัว 

๖,๒๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๐. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(ชุดรับแขกไม้สัก) ๖,๙๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๑. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๗,๙๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๒. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าชนดิข้อแข็ง) ๓๘,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๓. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า) ๓,๙๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๔. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า) ๓,๙๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๕. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องเจีย/ตัดไฟฟ้าแบบมือถือ) ๒,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอ้ี) ๘,๗๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ชุดทดสอบความเข้มข้นเหลว 
คอนกรีต) 

๖,๕๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๘. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม) ๑๔,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๙. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เวอร์เนียคาลิปเปอร์๘นิ้ว) ๑,๑๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๐,๕๑๒,๘๕๘.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

๘. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการชุมชนปลอดขยะ ๔๙,๗๖๐.- ๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการผลิตน้ าชีวภาพเพ่ือบ าบัดน้ าเสีย ๙,๙๙๙.- ๙ มี.ค. ๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. อุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน ๒๐,๐๐๐.-  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๗๙,๗๕๙.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

บทที่ ๒  รายงานการเงิน  รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

รายรับ 
รายการ รายรับ 

หมวดภาษีที่จัดเก็บเอง  
                         - ภาษีท่ีจัดเก็บเอง ๓,๐๓๓,๘๓๐.๗๕ 
                       - ภาษีรัฐบาลจัดสรร ๒๙,๒๖๓,๘๐๖.๑๓ 
หมวดค่าธรรมเนียม ๑,๑๑๘,๙๙๔.๐๐ 
รายได้จากทรัพย์สิน ๔,๑๐๔,๘๑๗.๙๗ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๓๓,๔๙๒.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน  
                         - เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๙,๒๓๖,๗๔๙.๐๐ 
                         - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 
หมวดรายรับอ่ืนๆ - 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๖๖,๗๙๑,๖๘๙.๘๕ 

รายจ่าย 
รายการ รายจ่าย 

หมวดรายจ่ายประจ า  
-รายจ่ายงบกลาง ๑๔,๓๒๙,๔๒๗.๗๗ 
-รายจ่ายประจ า ๔๐,๔๕๘,๘๔๖.๕๐ 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๓,๒๔๓,๐๑๓.๕๐ 
หมวดรายจ่ายงบอุดหนุน ๔,๗๗๔,๓๗๑.๑๓ 
หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๖๒,๘๐๕,๖๕๘.๙๐ 

รายรับประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐    จ านวน     ๖๖,๗๙๑,๖๘๙.๘๕  บาท 
รวมจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   จ านวน   ๖๒,๘๐๕,๖๕๘.๙๐  บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                จ านวน                                 ๓,๙๘๖,๐๓๐.๙๕  บาท 
 ผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  เป็นผลงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ซึ่งมี
ความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการอย่างสูงสุดภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 


