
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

....................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา 

๔๘  ทศ วรรคหา  บัญญัติวา “ใหนายกเทศมนตรี  จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได

แถลงตอสภาเทศบาลเปนประจําปทุกป”  และวรรคหก  บัญญัติวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล”  และนายกเทศมนตรีตําบล 

หาดเสี้ยว ไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  ตอสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ใน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี  30  

พฤศจกิายน ๒๕๖2   

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๔๘  ทศ  วรรคหาและวรรคหก  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจึงขอ

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ของนายกเทศมนตรี        

ตําบลหาดเสี้ยว เพ่ือใหประประชาชนทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย และสามารถดูเพ่ิมเติม

ไดท่ีเว็บไซดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (www.hadsiew.com) 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     7     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
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นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
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แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒562 
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บทนํา 

  นางรุงอรุณ  คําโมง  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ในการเลือกตั้งเม่ือ

วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด

สุโขทัย  เม่ือวันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  และไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ในการประชุม

สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) 

  มาตรา  ๔๘  ทศ  วรรคสาม  บัญญัติวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานสภา

เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมีการลงมติ  ท้ังนี้

ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

  มาตรา  ๔๘  ทศ วรรคหา  บัญญัติวา “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป” 

  และมาตรา  ๔๘  ทศ วรรคหก  บัญญัติวา “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ

รายงานผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย” 

วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ตามนโยบายท่ีไดแถลง

ไวตอสภาเทศบาลเพ่ือใหสภาเทศบาลและประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

  ๒.  เพ่ือรายงานการรับ-จายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ใหสภาเทศบาลและ

ประชาชนทราบ 

  ๓.  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

  ดวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล  เปนการบริหารงานท่ีสอดคลองกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังของ

ประชาชน  โดยในการบริหารงานเทศบาล  นั้น  ผูบริหาร  คือ  นายกเทศมนตรีและมีรองนายกเทศมนตรีมา

จากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี มีหนาท่ีควบคุมดูแลและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย  โดยพนักงานเทศบาลเปนผูรับผิดชอบในงานประจําท่ัวไป 

  จึงถือวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของเทศบาลเปนหนวยงานปกครองทองถ่ินท่ี

ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  สามารถสรางความเจริญใหแกทองถ่ินซ่ึง

ตั้งอยูในเขตเทศบาลนั้น  ท้ังนี้  โดยใชงบประมาณของเทศบาล  ภายใตการควบคุมและรับผิดชอบของ

นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล  ดวยเหตุดังกลาวขางตน  ประชาชนจึงสมควรไดรับทราบการปฏิบัติงานของ

เทศบาล   อันเปนการสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น  จึงขอรายงานผล

การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  จําแนกตามนโยบาย  ๘  ดาน  

ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  เม่ือวันท่ี  ๒๙  

เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมถนนพิศาลดําริ (ขางบานตาเจ็ก) 
หมูท่ี 3 ตําบลหนองออ (ซ่ึงอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว) 

86,800.00 กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมถนนสายคลองพง (หลังบานนาย
ประจวบ) หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

289,700.00 กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนสายบานใหม – ปาไผ 
(สายบานนางอุทัยวรรณ แกวตา) หมูท่ี 4 ตําบลหาดเสี้ยว 

183,900.00 กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเดิน่ขาม (หนาบานตาโนรี) หมูท่ี 1 
ตําบลหาดเสี้ยว 

419,300.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนคสล.บริเวณขางโรงเรียนหาดเสี้ยว หมูท่ี 1 
ตําบลหาดเสี้ยว 

494,000.00 กองชาง 

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 6 -     
ลงแมน้ํายม หมู 3 ตําบลหาดเสี้ยว 

1,062,900.00 กองชาง 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

7 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 84,800.00 กองชาง 

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย 265,793.21 กองชาง 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 2 (ขางบาน
ลุงอูด) ม.2 

304,076.00 
กองชาง 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ําบริเวณคลองผักลุง (ทายคลอง)       
หมูท่ี 2 

499,700.00 
กองชาง 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณซอยตาชาญ หมูท่ี 5         
ต.หาดเสี้ยว 

224,685.00 
กองชาง 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณซอยดอยปูตา หมูท่ี 5         
ต.หาดเสี้ยว 

274,649.00 
กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมถนนสายเดิ่นขาม (บานบอลขาย
หมู) หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

330,500.00 
กองชาง 

14 โครงการจางเหมาลอกทอและรางระบายน้ําเสียภายในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว โดยทําการลอกทอและรางระบายน้ํา 

248,300.00 
กองชาง 

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนชมปรีดา หมูท่ี 1 446,100.00 กองชาง 

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยเทศบาล 10       
หมูท่ี 4  

776,000.00 
กองชาง 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยนากระตาย หมูท่ี 2  896,000.00 กองชาง 

18 โครงการกอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณซอยโรงสีตานาน หมูท่ี 2  348,000.00 กองชาง 

19 โครงการกอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณซอยโรงสีตาพร    หมูท่ี 1  149,500.00 กองชาง 

20 โครงการจางเหมาลอกทอและรางระบายน้ําซอยตองเค     หมูท่ี 1  13,000.00 กองชาง 

21 โครงการจางเหมาลอกทอและรางระบายน้ําบริเวณถนนพิศาลดําริ 
หมูท่ี 3  

15,900.00 
กองชาง 

22 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา บริเวณขางทางหลวง 101 หมูท่ี 
1-2 

1,049,500.00 
กองชาง 

23 โครงการขุดลอกสระหนองเอ่ียนพรอมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหาดสูง หมูท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว 

980,000.00 กองชาง 

24 คากอสรางปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติกคอนกรีต ถนนสายหาดสูง - 
ปาไผ หมูท่ี 3-5 ตําบลหาดเสี้ยว 

2,100,000.00 กองชาง 

  รวมนโยบาย 10,480,203.21   
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2. นโยบายดานการศึกษา 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางปรับปรุงหลังคาบริเวณสนามเด็กเลน 315,500.00 กองการศึกษา 

2 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 21,440.00 กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,932,400.00 กองการศึกษา 

4 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 350,897.47 กองการศึกษา 

5 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 3,762,658.00 กองการศึกษา 

6 คาใชจายสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 15,000.00 กองการศึกษา 

  รวมนโยบาย 6,397,895.47   

๓. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 คาใชจายในการสงเสริมและการแขงขันกีฬาทุกประเภท 72,480.00 กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด 15,000.00 กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 10,000.00 กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพนักเรียน 10,000.00 กองการศึกษา 

5 คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษประเพณีจุดบั้งไฟเปน   

พุทธบูชา 

23,000.00 กองการศึกษา 

6 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีแหกฐินทางน้ํา แขงเรือ (เฮือซวง) 100,000.00 กองการศึกษา 

7 คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 18,960.00 กองการศึกษา 

8 คาใชจายโครงการประเพณีแหชางบวชนาคไทยพวนบานหาดเสี้ยว ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 

9 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต

ศรีสัชนาลัย 

40,000.00 กองการศึกษา 

10 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

11 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย 90,000.00 กองการศึกษา 

12 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา 99,615.00 กองการศึกษา 

13 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏบิัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติหรืออ่ืนๆ 

27,000.00 กองการศึกษา 

14 คาใชจายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานท่ีเก่ียวกับ 

ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย หรืออ่ืน ๆ 

13,500.00 กองการศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน

ไฟ จังหวัดสุโขทัย 

38,248.47 กองการศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธตีาง ๆ 39,400.00 กองการศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร 20,000.00 กองการศึกษา 

18 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาด 20,000.00 กองการศึกษา 

19 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน

ไฟ จังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 กองการศึกษา 

20 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเท่ียว 11,520.00 กองการศึกษา 

21 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 312.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

22 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 9,684.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

  รวมนโยบาย 698,719.47   
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๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟนฟูการทอผาของชุมชนในเขต

เทศบาล 

22,260.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ(ตอยอด) 24,064.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

  รวมนโยบาย 46,324.00   

๕. นโยบายดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว 4,546.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 325.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 9,225.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและเยาวชน 325.00 กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคสัตวสูคนในโรงเรียน 325.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 9,954.00 กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพในชุมชน และ

ศึกษาดูงาน 

263,497.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมสุนัข 

จรจัด 

20,719.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 66,935.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE 325.00 กองสาธารณสุขฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

11 อุดหนุนชุมชนบานปาไผ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

12 อุดหนุนชุมชนบานหนองออ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

13 อุดหนุนชุมชนบานหาดสูง 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวใต 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

15 อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวเหนือ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

16 อุดหนุนชุมชนบานใหม 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

17 อุดหนนุชุมชนบานใหมชัยมงคล 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 39,425.00 กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพใหกับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว 

51,100.00 กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการเยี่ยมเยือน  หวงใย  ใสใจถึงบาน 43,212.00 กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการรณรงคใหความรูดานยาเสพติด 21,992.00 กองสาธารณสุขฯ 

22 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูประกอบการฆาสัตว จําหนายเนื้อสัตว 

และการศึกษาดูงาน 

48,705.00 กองสาธารณสุขฯ 

23 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,319,200.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

24 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,372,800.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

25 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 67,500.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 รวมนโยบาย 13,480,110.00  
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๖. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล

ปใหมและสงกรานต 

9,470.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

2 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว 

48,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

3 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 48,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

4 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,385.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

5 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 11,086.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

6 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร

เบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร 

24,170.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

  รวมนโยบาย 151,111.00   
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๗. นโยบายดานการเมืองและการบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทําคูมือการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานทะเบียน

ราษฎร 

20,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

130,664.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร 

สมาชกิสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

13,974.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 11,928.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

5 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการจดัทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา

หมูบาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2562 

7,049.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

6 โครงการอบรมการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

15,794.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ 13,297.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

8 คาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 19,435.00 กองคลัง 

9 โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,963.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมแมบานในเขตเทศบาล 524,683.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

  รวมนโยบาย 762,787.00   
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๘. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีเบิกจาย  รับผิดชอบ 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 45,875.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มุงสูคารบอนต่ํา 18,885.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพ่ือบําบัดน้ําเสีย 9,975.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ําใสเพ่ือเมืองนาอยู 24,574.00 กองชาง 

5 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 36,520.00 กองชาง 

6 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

176,144.00 กองชาง 

7 อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

  รวมนโยบาย 331,973.00   
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บทท่ี ๒ 

รายงานการเงิน รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  รายรับ 
รายการ รายรับ 

หมวดภาษีท่ีจัดเก็บเอง  
                         - ภาษีท่ีจัดเก็บเอง ๓,913,566.83 
                       - ภาษีรัฐบาลจัดสรร 31,919,517.35 
หมวดคาธรรมเนียม 812,611.๐๐ 
รายไดจากทรัพยสิน 3,090,702.88 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 53,975.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน  
                         - เงินอุดหนุนท่ัวไป 31,178,337.๐๐ 
                         - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,110,700.00 
หมวดรายรับอ่ืนๆ - 

รวมรายรับท้ังส้ิน 74,079,410.06 

  รายจาย 
รายการ รายจาย 

หมวดรายจายประจํา  
-รายจายงบกลาง ๑๔,913,283.56 
-รายจายประจํา 42,227,194.77 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 8,509,070.00 
หมวดรายจายงบอุดหนุน ๔,731,997.15 
หมวดรายจายอ่ืนๆ - 

รวมรายจายท้ังส้ิน 70,381,545.48 

รายรับประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖2    จํานวน     74,079,410.06  บาท 
รวมจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   จํานวน   70,381,545.48  บาท 
รายรับสูงกวารายจาย                จํานวน                                 3,679,864.58  บาท 
รายจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน      1,828,310.00 บาท 

 ผลงานท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน  เปนผลงานของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ซ่ึงมี
ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ใหประชาชนไดรับการบริการและประโยชนอยางสูงสุด       
โดยใชงบประมาณท่ีมีอยางคุมคา 


