
 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ของ 

 
 

นางรุ่งอรุณ  ค าโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 
 

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

 
 
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
....................................................... 

  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 ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๔๘  ทศ  วรรคห้าและวรรคหก  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจึงขอ
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ของนายกเทศมนตรีต าบล
หาดเสี้ยว  เพ่ือให้ประประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  และสามารถดูเพ่ิมเติมได้
ที่ www.hadsiew.com 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
รุ่งอรุณ  ค าโมง 

(นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hadsiew.com/


สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
 
บทน า  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์      ๑ 
บทที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน       ๒ 
- นโยบายด้านการศึกษา       ๕ 
- นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๖ 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจ       ๗ 
- นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม   ๘ 
- นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๑๐ 
- นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป     ๑๑ 
- นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๑๓ 

 

บทที่ ๒  รายงานการเงิน  รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.๒๕๕๙  ตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๒.  เพ่ือรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้สภาเทศบาลและ
ประชาชนทราบ 
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  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.๒๕๕๙  จ าแนกตามนโยบาย  ๘  ด้าน  
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๙  
เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล๒
(ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๕๗๐,๐๐๐ ๓๐ ก.ย. ๕๘ – ๒๘ ม.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย
ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๔๗๓,๓๐๐ ๖ ม.ค. – ๓ มิ.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณถนน
ส าเริงฤทธิ์(ทางเข้าป่าช้า) หมู่ที่ ๒ ต าบล
หาดเสี้ยว 

๗๐,๘๐๐ ๗ ม.ค. – ๒๑ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. ค่าก่อสร้ า งรางระบายน้ า  คสล .  ซอย
เทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๔๘,๒๐๐ ๗ ม.ค. – ๗ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



-๓- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๕. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยปู่ตา หมู่ที่ ๕ 
ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๖๓,๐๐๐ ๗ ม.ค. -๗ มี.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันโท ชูศักดิ์ หมู่ที่ 
๕ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๒๒,๐๐๐ ๑๑ ม.ค. – ๑๑ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณเชื่อม
ทางหลวงต่อจากรางเดิมลงแม่น้ ายมข้างวัด
โบสถ์ หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๒๒,๖๐๐ ๑๑ ม.ค. – ๑๑ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างตลาด
หาดสูง หมู่ที่ ๓ ต าบลหาดเสี้ยว 

๗๓,๘๐๐ ๑๓ ม.ค. – ๑๒ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองผักลุง(ซอย 
อ.นิรุต) หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๑๓,๐๐๐ ๑๓ ม.ค. – ๑๓ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.(ข้ามถนน) 
บริเวณถนนสายเหล่าหลวงและบริเวณถนน
สายเด่นขาม หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๒,๖๐๐ ๒๐ ม.ค. – ๑๙ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีตานาน หมู่ที่ 
๒ ต าบลหาดเสี้ยว 

๔๒๒,๐๐๐ ๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บริเวณถนนสาย
หาดสูง–บ้านใหม่ หมู่ที่๔ ต าบลหาดเสี้ยว 

๒๑๓,๐๐๐ ๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณซอย
เทศบาล ๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๑๒๔,๖๐๐ ๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๔. ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 

๒๑๓,๐๐๐ ๒๗ ม.ค. – ๑๒ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕. ปรับปรุงเสริมไหล่ถนน บริเวณถนนพิศาล
ด าริ (ริมน้ า หมู่ที่๒ ต าบลหาดเสี้ยว) 

๑๐๙,๒๐๐ ๓๑ มี.ค. – ๓๐ พ.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



-๔- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑๖. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ 

ศรีสัชนาลัย 

๗๘๕,๐๐๒ ๑ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ 

ศรีสัชนาลัย 

๑๗๒,๕๗๘ ๑ ก.พ. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘. โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔๘,๗๕๐ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล๙
(ข้างวัดหาดเสี้ยว) หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดเสี้ยว 

๔๙๔,๒๕๐ ๒๑ มิ.ย. – ๑๑ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๐. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
และกฎหมายจราจรเบื้อต้นและบังคับใช้กฎ
จราจร 

๒๓,๖๘๗ ๗ ก.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๔,๖๘๕,๓๖๗   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

๒. นโยบายด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. ค่าอาหารเสริม(นม) ๒,๑๒๘,๗๖๑ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. วัสดุการศึกษา ๔๒๖,๗๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว(ค่าอาหารกลางวัน 

๑,๔๐๕,๖๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในเขตเทศบาล จ านวน ๒ โรงเรียน 

๔,๑๓๙,๒๘๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. จัดซื้อวัสดุกีฬา ๒๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ภัยยาเสพติด 

๑๕,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพนักเรียน 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. อุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท 

๑๓๔,๔๔๐ ๑๓-๑๗ พ.ย.๕๘ 

๒๗ พ.ย. ๕๘ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน ๓๘,๐๐๐ ๘ ม.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐ ๑๕ – ๓๑ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๘,๓๕๗,๗๘๑   

 

 

 

 



-๖- 

๓.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี
ต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ๓๐,๐๐๐ ๑๗ ต.ค. ๕๘ – ๒ พ.ย. ๕๙  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญ งานที่
เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์หรืออ่ืนๆ 

๘,๕๐๐ ๒๓ต.ค.๕๘ , ๑๗-๑๙ม.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ า 
แข่งเรือ(เฮือซ่วง)และเทศกาลอาหารและงาน
ประเพณีลอยกระทง 

๖๙๙,๙๓๔ ๑๓-๑๗,๒๕ พ.ย. ๕๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ๘๐,๐๐๐ ธ.ค.๕๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออ่ืนๆ 

๓๒,๕๒๐ ๔ ธ.ค. ๕๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีต
ศรีสัชนาลัย 

๓๐,๐๐๐ ๖-๑๐ ธ.ค. ๕๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม ก าฟ้าบ้านเฮา ๙๙,๒๓๐ ๒๑ ม.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่า
และงานกาชาด 

๒๐,๐๐๐ ก.พ. – มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าโอย
ทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 

๑๐,๐๐๐ เม.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. โครงการจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค ๒๐๐,๐๐๐ ๗ เม.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณี
สรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 

๕๐,๐๐๐ ๘-๑๒ เม.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๑๓๒,๕๐๐ ๒๔ เม.ย. ๕๙ , ๒๐ พ.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



-๗- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑๔. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย ๗๐,๐๐๐ ๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ
เทศกาลอาหาร 

๓๐,๐๐๐ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๖. อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 

๔๐,๐๐๐ พ.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เล่นไฟ 

๔๐,๐๐๐ พ.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑,๖๐๒,๖๘๔   

 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
และประชาชนทั่วไป 

๔๗,๓๗๔ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๔๗,๓๗๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

๕๑,๒๔๐ ต.ค.๕๘ – ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

๙๔,๑๐๐ ๒ธ.ค.๕๘,๗มี.ค.๕๙, 

๓มิ.ย.๕๙,๕ก.ย.๕๙,
ส.ค.-ก.ย.๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ๓๘๕ ๖ มี.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย ๗,๘๖๙ ๒๙ เม.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และศึกษาดูงาน ๑๙๘,๒๗๕ ๘,๒๐-๒๑ก.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ 

๑๓,๑๗๕ ๑๕ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ
และทุกคน(ล่วงหน้า) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ 

- ๑๕ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

๕๖,๔๑๕ ๑๙-๒๑ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
เยาวชน 

- ๑๙-๒๑ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสู่คนในโรงเรียน ๑๖,๕๒๕ ๒๓ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ 
จ าหน่ายเนื้อสัตว์และการศึกษาดูงาน 

๙,๐๓๕ ๑ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒. โครงการพัฒนาตลาดสด ๗,๗๒๕ ๕ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓. โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ๕,๕๘๗ ๖ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



-๙- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑๔. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมสุนัขบ้า 

๑๙,๕๙๕ ๘ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

๒๗,๗๔๖ ๑๒ ก.ย. ๕๙ ,  

๑๓ก.ย.๕๙,๑๔ก.ย.๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลต าบล 

หาดเสี้ยว กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดและกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในกลุ่ม
เสี่ยงยาเสพติด 

๔๕,๒๐๕ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗. โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ๔๙,๔๐๐ ๒๒-๒๓ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘. อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

๕๒,๕๐๐ ๒๘ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๙. เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๙,๓๖๙,๑๐๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๕๔,๐๐๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๒. อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒๕๕๙ 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๑,๗๔๗,๘๗๗   

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศบาลต่างๆ 

๑๓,๕๐๐ ๒๙ธ.ค.๕๘-๔ม.ค.๕๙ 

๑๑-๑๗เม.ย.๕๙ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน ๔๘,๖๐๐ ๑-๓๐มี.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าเพ่ือเก็บน้ าหน้าแล้ง ๔๖,๔๐๐ พ.ค.-มิ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๗,๑๒๕ ๑๙ ส.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

๑๑,๔๒๕ ๓๐ส.ค.–๓๐ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑,๒๗๐,๐๕๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

๗. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒, รายจ่ายตามข้อผูกพัน(ทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก) ๓๕,๐๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ๑๕,๘๖๔ ธ.ค.๕๘-มี.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๑๘,๘๕๐ ม.ค.-มิ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล ๓๙๓,๕๑๐ ๑-๓มี.ค.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

๑๖๕,๕๔๐ ๑๓-๑๕มิ.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ๑๕,๘๔๓ ๒๖ ก.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน 

๑๒,๐๖๔ ๒๘ ก.ค. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ 

๒๙,๔๘๔ ๖-๗ ก.ย. ๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐. อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ๑๘,๘๐๐ ๑ ต.ค.-๓๐ ธ.ค.๕๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๖. อุดหนุนด าเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ 
อปท. จังหวัดสุโขทัย ๒๕๕๙ 

๑๐,๐๐๐ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๓,๗๖๔,๔๘๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๕๐,๐๘๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๙. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๓๐,๙๗๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๐. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓๑,๐๒๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๑. ครุภัณฑ์การเกษตร ๔๘,๒๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



-๑๒- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๒๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔๔,๙๘๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓๓,๕๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๔. ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๙๑,๑๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๓๘,๔๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๖. ครุภัณฑ์กีฬา ๙๙,๓๓๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๗. ครุภัณฑ์อ่ืน ๑๙๑,๐๑๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๘. ค่าเช่าบ้าน ๑๖๙,๖๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๙. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ๖๘๘,๖๖๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๐. ค่าวัสดุส านักงาน ๕๓๖,๗๙๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๑. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๗๐,๔๘๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๗๗,๑๓๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๓. ค่าไปรษณีย์ ๑๗,๙๗๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๔. ค่าวัสดุก่อสร้าง ๕๘๑,๐๕๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๕. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖๒๙,๓๒๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๖. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๘๕๐,๗๑๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๗. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑๖๐,๗๘๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๘. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๙๗,๘๓๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๙. ค่าไฟฟ้า ๑,๐๓๔,๖๘๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๐. ค่าน้ าประปา ๔๙๗,๓๙๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๑. ค่าโทรศัพท์ ๘,๕๑๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๒. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๑๑๗,๐๔๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



-๑๓- 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๔๓. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านักงาน ๒๑๓,๐๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๔. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๗๙,๕๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๕. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ๔๓,๙๒๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๖. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ๔๘,๖๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๗. ค่าวัสดุการเกษตร ๘๐,๖๑๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๘. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๘๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔๙. ค่าวัสดุอ่ืนๆ ๔๘,๐๐๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๔,๑๗๙,๖๗๗   

 

๘. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการเมื่อ หมายเหตุ 

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ าใสเพื่อ
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๕๐,๐๐๐ ส.ค.-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. อุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ ส.ค.-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. โครงการชุมชนปลอดขยะ ๔๕,๖๑๑ ส.ค.-ก.ย.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้น  ก.พ.๕๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม ๑๑๕,๖๑๑   

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

บทที่ ๒  รายงานการเงิน  รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
รายรับ 

รายการ รายรับ 
หมวดภาษีท่ีจัดเก็บเอง  
                         - ภาษีท่ีจัดเก็บเอง ๒,๗๕๖,๖๙๕.๙๕ 
                       - ภาษีรัฐบาลจัดสรร ๒๘,๒๗๖,๕๒๑.๙๘ 
หมวดค่าธรรมเนียม ๑,๒๙๓,๘๔๗.๒๕ 
รายได้จากทรัพย์สิน ๕,๐๔๕,๙๑๔.๕๗ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕๕,๔๗๖.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน  
                         - เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๖,๓๖๑,๔๗๑.๐๐ 
                         - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๓,๐๗๓,๐๗๐.๐๐ 
หมวดรายรับอ่ืนๆ - 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๖๖,๘๖๒,๙๙๖.๗๕ 
รายจ่าย 

รายการ รายจ่าย 
หมวดรายจ่ายประจ า  

-รายจ่ายงบกลาง ๑๓,๓๐๙,๐๘๓.๖๒ 
-รายจ่ายประจ า ๔๒,๐๐๖,๑๖๗.๓๗ 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๕,๒๘๑,๓๗๐.๐๐ 
หมวดรายจ่ายงบอุดหนุน ๕,๕๑๓,๓๑๕.๕๕ 
หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๖๖,๑๐๙,๙๓๖.๕๔ 

รายรับประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙    จ านวน     ๖๖,๘๖๒,๙๙๖.๗๕  บาท 
รวมจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   จ านวน   ๖๖,๑๐๗,๙๓๖.๕๔  บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                จ านวน                                   ๗๕๓,๐๖๐.๒๑  บาท 
 ผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  เป็นผลงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ซึ่งมี
ความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการอย่างสูงสุดภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 


