
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

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

  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.๒๕63  ตอสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ใน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 เม่ือวันท่ี  12  

พฤศจกิายน ๒๕๖3   

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แกไข

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

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของนายกเทศมนตรี        

ตําบลหาดเสี้ยว เพ่ือใหประประชาชนทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย และสามารถดูเพ่ิมเติม

ไดท่ีเว็บไซดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (www.hadsiew.com) 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

(นางรุงอรุณ  คําโมง) 

นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ตามมาตรา  ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒562 
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นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 309  หมูท่ี 3  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 64130 
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บทท่ี ๑  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรตีําบลหาดเส้ียว  

                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

- นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน       1 

- นโยบายดานการศึกษา       3 
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- นโยบายดานเศรษฐกิจ       5 
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บทท่ี ๒  รายงานการเงิน  รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   ๑1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.๒๕๖3  ตามนโยบายท่ีไดแถลง

ไวตอสภาเทศบาลเพ่ือใหสภาเทศบาลและประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

  ๒.  เพ่ือรายงานการรับ-จายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ใหสภาเทศบาลและ

ประชาชนทราบ 

  ๓.  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

  ดวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล  เปนการบริหารงานท่ีสอดคลองกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

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.๒๕๖3  จําแนกตามนโยบาย  ๘  ดาน  

ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  เม่ือวันท่ี  ๒๙  

เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ  รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 ตอจากเดิม 

(บานปาตอย) หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

354,000.00 กองชาง 

2 โครงการกอสรางปรับปรุงผวิทางแบบพาราแอสฟลคอนกรีต บรเิวณ

ถนนสายชมปรีดา หมูท่ี 1 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

1,059,000.00 กองชาง 

3 โครงการกอสรางเสริมถนนคสล.บริเวณซอยไทยเจริญ หมูท่ี 1 

ตําบลหาดเสี้ยว 

38,700.00 กองชาง 

4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (ซอมแซมถนน) 500,000.00 กองชาง 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 6 - ลง

แมน้ํายม หมู 3 ตําบลหาดเสี้ยว 

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

 ท่ีอนุมัติ  รับผิดชอบ 

6 โครงการกอสรางถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 ตอจากเดิม 

(บานปาตอย) หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

354,000.00 กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยขางรานชํานิ เหนือวัดโบสถ 

หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

 269,800.00  กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยตาคํา (ตอจากเดิม) หมูท่ี 3 

ตําบลหาดเสี้ยว 

 419,000.00  กองชาง 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยเชื่อมถนนพิศาล

ดําริดานเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

 244,300.00  กองชาง 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 2 เชื่อม

ซอยรวมใจพัฒนา (หนาบานตาเท๊ียเดิม) หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

 226,500.00  กองชาง 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 10 หมูท่ี 

4 ตําบลหาดเสี้ยว 

 776,000.00  กองชาง 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 8/1 หมู

ท่ี 4 ต.หาดเสี้ยว 

 517,000.00  กองชาง 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 เชื่อม

ซอยเทศบาล 13 ลงแมน้ํายม หมูท่ี 5 ต.หาดเสี้ยว 

 726,000.00  กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนสายดานหลังโรงเรียนหาด

เสี้ยววิทยา หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

 548,000.00  กองชาง 

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยนากระตาย หมูท่ี 

2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 896,000.00  กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา บริเวณขางทางหลวง 101  

หมูท่ี 1-2 

 1,130,000.00  กองชาง 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณคลองผักลุง (ทายคลอง) หมูท่ี 

2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช นาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 532,000.00  กองชาง 

  รวมนโยบาย 9,653,200.00   
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2. นโยบายดานการศึกษา 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ  รับผิดชอบ 

1 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 81,700.00 กองการศึกษา 

2 คาเครื่องแบบผูเรียน 57,000.00 กองการศึกษา 

3 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา 40,000.00 กองการศึกษา 

4 คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กเนื่องในงาน

วันเด็กแหงชาติ 

25,000.00 กองการศึกษา 

5 คาหนังสือเรียน 38,000.00 กองการศึกษา 

6 คาอาหารกลางวันเด็ก 1,274,000.00 กองการศึกษา 

7 คาอุปกรณการเรียน 38,000.00 กองการศึกษา 

8 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 442,000.00 กองการศึกษา 

9 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานการสงเสริมอาชีพท่ี

ยั่งยืน 

5,000.00 กองการศึกษา 

10 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานดนตรี 5,000.00 กองการศึกษา 

11 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานฟอนรําเพลงพ้ืนบาน 5,000.00 กองการศึกษา 

12 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานวัฒนธรรม ประเพณี

พ้ืนบาน 

5,000.00 กองการศึกษา 

13 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานวิถีชีวิต และภูมิปญญา

ไทยพวนบานหาดเสี้ยว 

10,000.00 กองการศึกษา 

14 คาอาหารเสริม (นม) 2,357,000.00 กองการศึกษา 

  รวมนโยบาย 4,382,700.00   
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๓. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

ท่ีอนุมัติ  รับผิดชอบ 

1 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง ชุมชนสัมพันธคัพ 80,000.00 กองการศึกษา 

2 คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษประเพณีจุดบั้งไฟเปนพุทธ

บูชา 

25,000.00 
กองการศึกษา 

3 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานตผูเฒา หมู 3) 15,000.00 กองการศึกษา 

4 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,000.00 กองการศึกษา 

5 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลาพระปยมหาราช 1,000.00 กองการศึกษา 

6 คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000.00 กองการศึกษา 

7 คาใชจายโครงการประเพณีแหชางบวชนาคไทยพวนบานหาดเสี้ยว 50,000.00 กองการศึกษา 

8 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต

ศรีสัชนาลัย 

40,000.00 กองการศึกษา 

9 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย 70,000.00 กองการศึกษา 

10 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย 90,000.00 กองการศึกษา 

11 คาใชจายโครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพอขุน

รามคําแหงมหาราช 

12,000.00 กองการศึกษา 

12 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา 100,000.00 กองการศึกษา 

13 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏบิัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติหรืออ่ืนๆ 

30,000.00 กองการศึกษา 

14 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเท่ียว 30,000.00 กองการศึกษา 

15 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 30,000.00 กองการศึกษา 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ  รับผิดชอบ 

16 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 3,880,000.00 กองการศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 10,000.00 กองการศึกษา 

18 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด 15,000.00 กองการศึกษา 

19 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพนักเรียน 10,000.00 กองการศึกษา 

20 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน

ไฟ จังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 กองการศึกษา 

21 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ 40,000.00 กองการศึกษา 

22 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร 20,000.00 กองการศึกษา 

23 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาด 20,000.00 กองการศึกษา 

24 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน

ไฟจังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 กองการศึกษา 

25 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 10,000.00 สํานักปลัด 

เทศบาล 

26 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000.00 สํานักปลัด 

เทศบาล 

  รวมนโยบาย 4,699,000.00   

๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกําลังกาย) 

10,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟนฟูการทอผาของชุมชนในเขต

เทศบาล 

30,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ(ตอยอด) 30,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

  รวมนโยบาย 70,000.00   
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๕. นโยบายดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

1 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 25,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการเตรียมความพรอมการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ(และทุกคน)

ลวงหนาในสถานการณท่ีมีภัยพิบัติ 

20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและเยาวชน 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคสัตวสูคนในโรงเรียน 15,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 15,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพในชุมชน และ

ศึกษาดูงาน 

300,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 100,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE 30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 35,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 50,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

14 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพใหกับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว 

60,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

15 โครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึงบาน 30,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

16 โครงการรณรงคใหความรูดานยาเสพติด 40,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

17 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

18 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูประกอบการฆาสัตว จําหนายเนื้อสัตว 
และการศึกษาดูงาน 

50,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

19 อุดหนุนชุมชนบานปาไผ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

20 อุดหนุนชุมชนบานหนองออ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

21 อุดหนุนชุมชนบานหาดสูง 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

22 อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวใต 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

23 อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวเหนือ 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

24 อุดหนุนชุมชนบานใหม 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

25 อุดหนุนชุมชนบานใหมชัยมงคล 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

26 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,851,600.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

27 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,688,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

28 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

29 สํารองจาย 132,760.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

30 คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

(สปสช.) 

150,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

31 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 รวมนโยบาย 15,002,360.00  
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๖. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซ้ือถังเก็บกักน้ําเพ่ือเก็บน้ําหนาแลง 30,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

2 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล

ปใหมและสงกรานต 

14,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

3 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว 

30,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

4 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 30,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

5 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,000.00 งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

6 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร

เบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร 

40,000.00 
 

งานปองกันฯ

(สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

  รวมนโยบาย 159,000.00   
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๗. นโยบายดานการเมืองและการบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวและสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

500,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดทําคูมือการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานทะเบียน

ราษฎร 

20,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

200,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000.00 
 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเขตเมืองเพ่ือใชวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําป พ.ศ. 2563 

10,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

6 โครงการประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

7 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา

หมูบาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

20,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

30,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

9 โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 

10 โครงกาอบรมการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

30,000.00 กองวิชาการ

และแผนงาน 
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ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

11 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว 

20,000.00 
กองวิชาการ

และแผนงาน 

12 คาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 50,000.00 กองคลัง 

 13 โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมแมบานในเขตเทศบาล 400,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

15 โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค 1,989,000.00 กองชาง 

  รวมนโยบาย 3,339,000.00   

๘. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี ช่ือโครงการ /กิจกรรม 
 จํานวนเงิน  หนวยงาน 

 ท่ีอนุมัติ รับผิดชอบ 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มุงสูคารบอนต่ํา 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพ่ือบําบัดน้ําเสีย 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ําใสเพ่ือเมืองนาอยู 50,000.00 กองชาง 

5 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000.00 กองชาง 

6 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

300,000.00 กองชาง 

7 อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 20,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหองเรียนสีเขียว (หนูนอย
นักอนุรักษ) 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

  รวมนโยบาย 530,000.00   



- ๑1 - 

บทท่ี ๒ 

รายงานการเงิน รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

  รายรับ 
รายการ รายรับ 

หมวดภาษีท่ีจัดเก็บเอง  
                         - ภาษีท่ีจัดเก็บเอง 816,978.24 
                       - ภาษีรัฐบาลจัดสรร 29,066,857.75 
หมวดคาธรรมเนียม 752,148.1๐ 
รายไดจากทรัพยสิน 2,755,773.28 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 103,623.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน  
                         - เงินอุดหนุนท่ัวไป 31,808,923.๐๐ 
                         - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,880,568.00 
หมวดรายรับอ่ืนๆ - 

รวมรายรับท้ังส้ิน 70,204,871.37 

  รายจาย 
รายการ รายจาย 

หมวดรายจายประจํา  
-รายจายงบกลาง 14,847,019.93 
-รายจายประจํา 42,597,039.00 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 2,075,722.00 
หมวดรายจายงบอุดหนุน ๔,030,032.00 
หมวดรายจายอ่ืนๆ 20,0000.00 

รวมรายจายท้ังส้ิน 63,200,443.36 

รายรับประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖3    จํานวน     70,204,871.37  บาท 
รวมจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   จํานวน   63,200,443.60  บาท 
รายรับสูงกวารายจาย                จํานวน                                 7,004,427.77  บาท 
รายจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน      3,782,300.00 บาท 

 ผลงานท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน  เปนผลงานของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ซ่ึงมี
ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ใหประชาชนไดรับการบริการและประโยชนอยางสูงสุด       
โดยใชงบประมาณท่ีมีอยางคุมคา 


