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1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 19.33 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 19.11 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60  
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.56 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.44 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.22 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.89 
    3.5 กลยุทธ (5) 4.67 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.89 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.44 
    3.8 แผนงาน (5) 4.22 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.89 

รวม (100) 94.66 

   
 
 
 
          (  นายมุย  กําไร )        
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

 

 
 

 

                                      (  นายมุย  กําไร  )    
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.11 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.67 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7.78 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9.11 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.89 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.67 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ 
         ไดถูกตอง  

(5) 4.56 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 4.67 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

(5) 4.78 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.56 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 4.78 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 
          ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 4.11 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.44 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.56 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 4.11 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 4.56 

รวมคะแนน 100 89.36 
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3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) 
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาว เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยวจึงขอสรุปผลการการพัฒนา ในภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 มาใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบ และรับทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
“หาดเสี้ยวเมืองนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพียบพรอมประเพณี วัฒนธรรม    
นอมนําธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหได
มาตรฐานเพียงพอสะดวกตอประชาชน  รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ 
      2. พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน กีฬา  
นันทนาการ  และการทองเท่ียว   
      3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  เปนธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางดานสังคม             
การสาธารณสุข 
      4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพ  พัฒนารายไดของประชาชน  และแกไขปญหา    
ความยากจน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สูเมืองคารบอนตํ่า  เมืองจักรยาน  และเมืองรู
สูภัยพิบัติ  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  และเปนเมืองนาอยู 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน 

ค. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร ไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้   
   1.1  การบริหารจัดการใชท่ีดินและผังเมือง 
   1.2  บริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับผังเมือง 
   1.3  พัฒนาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
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               2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  กีฬาและ
นันทนาการ  และการทองเท่ียว  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    2.1  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.4  สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา 
   2.5  สงเสริมการทองเท่ียว 
   2.6  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   3.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได  และการมีงานทํา  เพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  สงเสริมการกระจายรายได 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม ประกอบดวยแนวทาง       
การพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ใหความรูดานสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน 
   4.3  เสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   4.4  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
   4.5  สนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน 
   4.6  สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ
นักทองเท่ียว 
               5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ 
   5.2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ี  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.4  เพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ 
   5.5  สงเสริมกิจการเทศพาณิชย 
      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6.2  จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยกระบวนการมีสวนรวม 
   6.3  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.4  พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
   6.5  พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
 
 



 5 

ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565  เม่ือวัน ท่ี               
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น จํานวน 215 โครงการ งบประมาณ 121,025,800 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   20 22,129,100.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 42 9,496,700.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 470,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 62 11,260,520.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 49 9,920,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 31 67,750,000.00 

รวม 215 121,025,800.00 
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  แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563  โดยนําโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาทองถ่ินมา
จัดทํางบประมาณรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน      
100 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 27,455,900 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี ้
        

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   6 1,680,900.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 

39 9,354,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 70,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 24 14,896,000.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 19 905,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9       550,000.00  

รวม 100 27,455,900.00 
 

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร 100 โครงการ  27,455,900  บาท 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได มีการเบิ กจ าย เงินตั้ งแต วัน ท่ี  1 ตุลาคม 2563 ถึ งวัน ท่ี  30 กันยายน  2564             
จํานวน 55 โครงการ เปนจํานวนเงิน 22,525,288.11 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร 
จํานวน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
โครงการ % (บาท) % 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

5 9.09 1,588,390.00 7.05 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬา
นันทนาการ และการทองเท่ียว 

21 38.18 6,194,426.11 27.50 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1.81 21,364.00 0.09 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 16 29.09 14,039,671.00 62.32 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนา 
บุคลากรทองถ่ิน 

10 18.18 491,102.00 2.18 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 3.63 190,335.00 0.84 

รวม 55  22,525,288.11  
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แผนภูมิ แสดงผลการดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลตําบลหาดเส้ียว ท่ีมีการเบิกจาย ดังนี้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

แผนงานรักษาความสงบภายใน           

1 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎจราจรและกฎหมาย
จราจรเบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกัน) 

แผนงานเคหะและชุมชน           

2 คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 100,000.00 0.00 0.00 48,250.00 กองชาง 

3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 8 หมูท่ี 
4 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

410,700.00 410,700.00 0.00 0.00 กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์ (ตอ
จากเดิม)– ดอยปูตา หมูท่ี 5 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 

490,000.00 390,000.00 0.00 100,000.00 กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมถนนชม
ปรีดา (ขางบานหมอเปา) หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

90,700.00 0.00 90,700.00 0.00 กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

6 โครงการปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟลทคอนกรีต 
บริเวณซอยเทศบาล 7 หมูท่ี 1  
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

349,500.00 349,500.00 0.00 0.00 กองชาง 

7 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 300,000.00 0.00 299,240.00 760.00 กองชาง 

  รวมยุทธศาสตร 1,780,900 1,150,200 438,190 152,510   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กีฬานันทนาการ และการทองเท่ียว   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป           

1 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา           

3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 30,000.00 0.00 27,500.00 2,500.00 กอง
การศึกษา 

4 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 86,000.00 0.00 83,155.00 2,845.00 กอง
การศึกษา 

5 คาเครื่องแบบผูเรียน 60,000.00 0.00 58,325.00 1,675.00 กอง
การศึกษา 

6 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

7 คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก
เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 กอง
การศึกษา 

8 คาหนังสือเรียน 40,000.00 0.00 39,225.00 775.00 กอง
การศึกษา 

9 คาอาหารกลางวันเด็ก 1,323,000.00 0.00 1,318,100.00 4,900.00 กอง
การศึกษา 

10 คาอุปกรณการเรียน 40,000.00 0.00 39,225.00 775.00 กอง
การศึกษา 

11 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 459,000.00 0.00 457,300.00 1,700.00 กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 3,920,000.00 0.00 3,849,880.00 70,120.00 กอง
การศึกษา 

13 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานวิถีชีวิต 
และภูมิปญญาไทยพวนบานหาดเสี้ยว 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
การศึกษา 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ           

14 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธคัพ" 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

16 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

18 คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษประเพณีจุดบั้ง
ไฟเปนพุทธบูชา 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 กอง
การศึกษา 

19 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานตผู
เฒา หมู 3) 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 กอง
การศึกษา 

20 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช" 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

21 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระปยมหาราช" 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

22 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช" 

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 กอง
การศึกษา 

23 คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
การศึกษา 

24 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอย
ทานสงกรานตศรีสัชนาลัย 

40,000.00 0.00 25,400.00 14,600.00 กอง
การศึกษา 

25 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

26 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

27 คาใชจายโครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ"
วันพอขุนรามคําแหงมหาราช" 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 กอง
การศึกษา 

28 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กอง
การศึกษา 

29 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏบิัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออ่ืนๆ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 กอง
การศึกษา 

30 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 0.00 37,216.11 2,783.89 กอง
การศึกษา 

31 อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

32 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ 40,000.00 0.00 25,700.00 14,300.00 กอง
การศึกษา 

33 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาล
อาหาร 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
การศึกษา 

34 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงาน
กาชาด 

20,000.00 0.00 16,400.00 3,600.00 กอง
การศึกษา 

35 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

36 อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใน
โรงเรียน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

37 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเท่ียว 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 กองศึกษา 

 รวมยุทธศาสตร  6,858,000.00 0.00 6,194,426.11 613,573.89  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน           

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกําลัง
กาย) 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟนฟูการทอผาของชุมชน
ในเขตเทศบาล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ (ตอยอด) 30,000.00 0.00 21,364.00 8,636.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  รวมยุทธศาสตร  70,000.00   -     21,364.00  18,636.00     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

1 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

14,000.00 0.00 10,335.00 3,665.00 งานปองกัน
สํานักปลัด 

แผนงานงบกลาง  

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,136,000.00 0.00 10,726,100.00 409,900.00 สํานักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,736,000.00 0.00 2,524,800.00 211,200.00 สํานักปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 0.00 78,000.00 12,000.00 สํานักปลัด 

5 สํารองจาย 231,470.00 0.00 222,106.00 9,364.00 สํานักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข  

6 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000.00 0.00 35,951.00 14,049.00 กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

9 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 25,000.00 0.00 1,177.00 23,823.00 กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการเตรียมความพรอมการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ(และ
ทุกคน)ลวงหนาในสถานการณท่ีมีภัยพิบัติ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคสัตวสูคนในโรงเรียน 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย 15,000.00 0.00 11,843.00 3,157.00 กอง
สาธารณสุข 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพในชุมชน 
และศึกษาดูงาน 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 กอง
สาธารณสุข 

15 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 100,000.00 0.00 94,200.00 5,800.00 กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ 

20,000.00 0.00 19,862.00 138.00 กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

18 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

35,000.00 0.00 27,105.00 7,895.00 กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการอบรมหมอหมูบาน 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 กอง
สาธารณสุข 

20 โครงการปองกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีการจัดตั้งศูนยพักคอย 
(Community lsolation) ศูนยรวมน้ําใจ... เมืองศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 กอง
สาธารณสุข 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

21 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 50,000.00 0.00 44,092.00 5,908.00 งานปองกัน
สํานักปลัด 

22 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพใหกับชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 

60,000.00 0.00 51,100.00 8,900.00 สํานักปลัด 

23 โครงการเยี่ยมเยือน  หวงใย  ใสใจถึงบาน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด 

24 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานการพาณิชย  

25 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 210,000.00 0.00 113,000.00 97,000.00 กอง
สาธารณสุข 

26 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูประกอบการฆาสัตว 
จําหนายเนื้อสัตว และการศึกษา 
ดูงาน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

27 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กอง
สาธารณสุข 

  รวมยุทธศาสตร 15,337,470 0 14,039,671 1,147,799   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

1 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

350,000.00 0.00 308,110.00 41,890.00 สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด 

4 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเขตเมืองเพ่ือใชวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน ประจาํป พ.ศ. 2564 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 สํานักปลัด 

5 โครงการประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 กองวิชาการ 

6 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนนุการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาหมูบาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000.00 0.00 7,161.00 12,839.00 กองวิชาการ 

7 โครงการอบรมการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

20,000.00 0.00 4,068.00 15,932.00 กองวิชาการ 

8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 กองวิชาการ 

9 โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 กองวิชาการ 

10 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 กองวิชาการ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

11 คาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 40,000.00 0.00 38,970.00 1,030.00 กองคลัง 

12 โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือความ
สมานฉันท ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

30,000.00 0.00 17,975.00 12,025.00 สํานักปลัด 

13 โครงการปรับปรุงคลื่นความถ่ีหอกระจายขาวไรสาย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 กองวิชาการ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

14 โครงการจัดซ้ือถังเก็บกักน้ําเพ่ือเก็บน้ําหนาแลง 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 สํานักปลัด 

15 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 

30,000.00 0.00 29,700.00 300.00 สํานักปลัด 

16 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 30,000.00 0.00 28,800.00 1,200.00 สํานักปลัด 

17 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 สํานักปลัด 

18 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 สํานักปลัด 

19 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

20 โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000.00 0.00 6,318.00 3,682.00 สํานักปลัด 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมแมบานในเขต
เทศบาล 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 สํานักปลัด 

  รวมยุทธศาสตร 1,135,000.00 100,000.00 491,102.00 223,898.00   

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

แผนงานสาธารณสุข   

1 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพ่ือบําบัดน้ําเสีย 10,000.00 0.00 325.00 9,675.00 กอง
สาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน   

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ําใสเพ่ือเมืองนา
อยู 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กองชาง 

3 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กองชาง 

4 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

200,000.00 0.00 190,010.00 9,990.00 กองชาง 

5 อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ
ในโรงเรียน อุดหนุนใหโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

 ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

6 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว) 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 สํานักปลัด 

แผนงานเกษตร   

7 เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหองเรียนสี
เขียว (หนูนอยนักอนุรักษ) ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสชั 
นาลัย (บานหาดสูง) 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 กอง
สาธารณสุข 

  รวมยุทธศาสตร 390,000.00 0.00 190,335.00 199,665.00   

รวม เบิกจายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร 55 โครงการ เปนจํานวนเงิน 22,525,288.11 บาท   
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ช. การใชจายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีการจัดซ้ือครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดมีการเบิกจายเงินตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564  จํานวน 19 รายการ เปนเงินจํานวน  431,840.00  บาท สามารถจําแนกได ดังนี้ 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

     ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

1 โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือไมคประชุมแบบไรสาย 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 สํานักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด  3,500 ANSI Lumens 

30,300.00 0.00 30,200.00 100.00 สํานักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก 16,000.00 0.00 15,950.00 50.00 สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 กองวิชาการ 

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลน CD/DVD 1,700.00 0.00 1,590.00 110.00 กองวิชาการ 

7 โครงการจัดซ้ือกลองบันทึกวีดีโอ 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 กองวิชาการ 

8 โครงการจัดซ้ือโดรนถายภาพมุมสูง 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 กองวิชาการ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว  กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

     ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

9 โครงการจัดซ้ือเลนสสําหรับกลองดิจิตทัล (DSLR) 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 กองวิชาการ 

10 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ส ี

15,000.00 0.00 14,900.00 100.00 กองวิชาการ 

11 จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 21,000.00 0.00 19,500.00 1,500.00 กองคลัง 

12 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) 

17,000.00 0.00 16,950.00 50.00 กองคลัง 

13 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน 

16,000.00 0.00 15,950.00 50.00 กองคลัง 

14 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี 15,000.00 0.00 14,900.00 100.00 กองคลัง 

15 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 5,000.00 0.00 4,900.00 100.00 กองคลัง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้ง
ไว  

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

     ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

16 เพ่ือจายเปนคาจัดหาเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง 100,000.00 0.00 99,200.00 800.00 กองศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข  

17 จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน บุหนังเทียม 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 กอง
สาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน  

18 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

79,800.00 0.00 49,000.00 30,800.00 กองชาง 

19 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00 กองชาง 

  รวมยุทธศาสตร 465,600.00 0.00 431,840.00 33,760.00   

 
รวม เบิกจายงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑประจําป จํานวน 19 รายการ เปนเงินจํานวน  431,840.00  บาท 
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ซ. การใชจายจากเงินสะสม และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดรับ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระหวางปงบประมาณ ซ่ึงไดดําเนินการเบิกจายเงินระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณ กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ ประหยัดได 

ท่ีไดรับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

จายขาดเงินสะสมเทศบาลประจําป           

แผนงานเคหะและชุมชน           

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 8/1 หมูท่ี 4 ต.หาดเสี้ยว 

517,600.00 465,000.00 465,000.00 0.00 52,600.00 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 13 ลงแมน้ํายม     
หมูท่ี 5 ต.หาดเสี้ยว 

785,000.00 0.00 0.00 785,000.00 0.00 

  รวม 1,302,600.00 465,000.00 465,000.00 785,000.00 52,600.00 

 
รวม  การอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,302,600 บาท เบิกจายแลวจํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 465,000.00 บาท 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณ กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ ประหยัดได 

ท่ีไดรับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           

แผนงานเคหะและชุมชน           

1 โครงการกอสรางถนน คสล. รหัสทางหลวงทองถ่ิน 
สท.ถ. 19-004 ถนนสายเดิ่นขาม หมูท่ี 1 ตําบลหาด
เสี้ยว กวาง 4.50 เมตร ยาว 1,553 เมตร เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

3,303,000.00 2,580,000.00 2,580,000.00 723,000.00 0.00 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณสายโรงฆาสัตว
สายใต (ชวงท่ี 1) (ตอจากเดิม) หมูท่ี 1 ต.หาดเสี้ยว 
– หมูท่ี 3 ต.หนองออ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย 

723,000.00 723,000.00 723,000.00 0.00 0.00 

  รวม 4,026,000.00 3,303,000.00 3,303,000.00 723,000.00 0.00 

 
รวม ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน 3,303,000.00 บาท และดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว 

 



ฌ. ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 30 กันยายน 2564 ในเขตเทศบาลตําบล       
หาดเสี้ยว โดยไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี     
จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต และลูกรังไหลทางบริเวณเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เบิกจาย 186,440.-บาท  

 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กีฬาและนันทนาการ และ        
การทองเท่ียว 
 

1. คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย เบิกจาย 70,000 บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
2. คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา “พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เบิกจาย 1,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
-  โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ (ตอยอด) เบิกจาย 21,364 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
 

1. โครงการชุมชนปลอดขยะ เบิกจาย 4,800 บาท 

 

 

 

 
 

2. โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน เบิกจาย 1,177 บาท 
 
  
  
 
 
 

 
 
  3.  โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย เบิกจาย 11,843 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เบิกจาย  
25,769 บาท 

  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เบิกจาย 5,660.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    งบประมาณเบิกจาย 190,010 บาท 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค     
จะเสนอความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือแจงผานผูบริหาร และชองทางการติดตอ        
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด  www.Hadsiew.com แ ล ะ ท่ี  www.facebook.com/Hatsiao ห รื อ ท า ง E-mail                      
ท่ี Hadsiew_srisat@hotmail.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 055-671122 ตอ 52 ฝายแผนงานและ
งบประมาณ เพ่ือจะไดนําขอมูลมาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 1)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
  1.1. การดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซ่ึงทําใหการจัดกิจกรรมท่ี
รวมกลุมคนจํานวนมากๆ ถูกยกเลิก ทําใหโครงการตางๆ ของเทศบาลไมไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว 
ดังนั้นในรอบปงบประมาณถัดไปจึงควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม หรือเปนการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) 
  1.2. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ควรดําเนินโครงการตางๆ ท่ีไดมีการบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ใหครบถวนสมบูรณทุกโครงการ ไมควรมีโครงการตกหลนไปในแผนพัฒนา
ทองถ่ินในรอบถัดไป 
  1.3. เรื่องการสงเสริมอาชีพ ควรดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ีปลูกผักปลอดสารพิษ ในครัวเรือน และเทศบาลควรสงเสริมในเรื่องของการสรางมูลคาให
ผักท่ีประชาชนปลูกมีราคาสูง เชน การนําผักใสบรรจุภัณฑท่ีมีรูปรางสวยงาม เหมือนท่ีในปจจุบันก็มีการ
จัดทํากันอยางแพรหลาย เปนตน  
  1.4. ในดานสาธารณสุข ปจจุบันไดมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง เทศบาลควรมี
การเฝาระวังโดยการตรวจสอบน้ําเสียท่ีจะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ตามประตูน้ําปลายทางท่ีจะไหลลงสู
แมน้ํายม ซ่ึงอาจจะสรางระบบบําบัดน้ําเสีย หรือตั้งงบประมาณดานนี้ไวเพ่ือแกไขปญหา 
 

 2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
  2.1. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ควรใหความสําคัญในยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิม
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสําคัญเขาไปเพ่ิมเติมจากเดิมอีก เพ่ือเปนเรื่องสําคัญในปจจุบัน 
  2.2. การดําเนินงานในโครงการสิ่งปลูกสรางตางๆ ควรมีการพิจารณากอนดําเนินการ
กอสรางจริงใหรอบคอบ ถ่ีถวน เพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาของงบประมาณ รวมท้ัง
สามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดจริง ไมทําใหเกิดการแกไขปญหาแบบซํ้าซาก และควรสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือรวมกันตรวจสอบและแกไข กอนดําเนินการกอสรางจริง  
  2.3. การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวปจจุบันมีความสําคัญ เทศบาลควรออกสํารวจ
ดานหอกระจายขาวในพ้ืนท่ีและแกไขปญหาใหสามารถใชงานไดปกติ และการใหขอมูลขาวสารของทาง
ราชการสามารถประชาสัมพันธขาวสารตามกิจกรรมท่ีทางวัดในพ้ืนท่ีจัดได เชน งานบุญตางๆ  

http://www.hadsiew.com/
http://www.facebook.com/Hatsiao
mailto:Hadsiew_srisat@hotmail.com
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  2.4. สําหรับโครงการกอสรางตางๆ ท่ีเทศบาลดําเนินการในพ้ืนท่ีของแตละแหง ขอความ
อนุเคราะหใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตรวจสอบความเรียบรอยหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว โดยเฉพาะ
วัสดุกอสรางท่ีเหลือตกคาง เชน กรวด หิน ดิน ทราย ตางๆ เพราะวัสดุตกคางดังกลาวสรางปญหา และเปน
อันตรายตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

ครั้งท่ี 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.................................................. 

 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3)  กําหนดใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน และปดประกาศไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป นั้น  

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล    
ตําบลหาดเสี้ยว ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ท่ีแนบทายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี        12         เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

          ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
       นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
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