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ท่ีเกิดข้ึนจริงแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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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 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (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 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
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. 2565 ครั้งท่ี 1 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 
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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. 2565 รวมท้ังสิ้น จํานวน 207 โครงการ งบประมาณ 58,087,700 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   15 24,841,000.00 

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

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 470,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 62 11,260,000.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 48 9,270,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 29 2,750,000.00 

รวม 207 58,087,700.00 
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  แผนภมิู  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2564  โดยนําโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาทองถ่ินมา
จัดทํางบประมาณรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทําเปน
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการดานท่ีเปนการบริการสาธารณะและโครงการท่ี
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล จํานวน 92 โครงการ รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 
9,402,530 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
        

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   4 1,407,430.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 

36 5,781,300.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 40,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 30 1,266,000.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 10 145,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9       594,000.00  

รวม 92 9,402,530.00 
 

รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร 92 โครงการ  27,455,900  บาท 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ  โดยได มี การเบิ กจ าย เงินตั้ งแต วั น ท่ี  1 ตุล าคม  2564 ถึ งวัน ท่ี  31 มี นาคม  2565             
จํานวน 20 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2,877,330.89 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร 
จํานวน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
โครงการ % (บาท) % 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1 25.00 47,796.00 3.40 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬา
นันทนาการ และการทองเท่ียว 

10 27.78 2,607,688.89 45.11 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 0.00 0.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 6 20.00 190,274.00 15.03 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนา 
บุคลากรทองถ่ิน 

2 20.00 19,615.00 13.53 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 11.11 11,957.00 2.01 

รวม 20  2,877,330.89  
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แผนภูมิ แสดงผลการดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางสวน

ครูพะเยาวเชื่อมถนนสายคลองพง หมูที่ 1 

ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย

   967,430.00 0.00 967,430.00  กองชาง แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

2 โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาหาดสูง หมูที่ 3
 350,000.00 0.00 350,000.00  กองชาง แผนงานเคหะ

และชุมชน

3 โครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อม

ซอยหนองผักลุง หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว
 50,000.00 47,796.00 2,204.00  กองชาง แผนงานเคหะ

และชุมชน

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร

และกฎหมายจราจรเบื้องตนและการบังคับ

ใชกฎจราจร

 40,000.00 0.00 40,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

1,407,430.00 47,796.00 1,359,634.00

5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน          90,300.00 0.00 90,300.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

6 คาเครื่องแบบนักเรียน      63,000.00 0.00 63,000.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

7 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุมชน

สัมพันธคัพ"
     20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

8 โครงการงานสืบสานและอนุรักษประเพณี

จุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา
 20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

2564 2565

     ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รวมยุทธศาสตรที่ 1

     ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและ
                             ่

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจาย ดังนี้

ติดตามครั้งที่ 1   ณ วันที่  31  มีนาคม  2565  (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สัง

ขานตผูเฒา หมู 3)
 10,000.00 0.00 10,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

10 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

11 โครงการประเพณีแหชางบวชนาคไทย

พวนบานหาดเสี้ยว
 200,000.00 0.00 200,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

12 โครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ํา

โอยทานสงกรานตศรีสัชนาลัย
 40,000.00 0.00 40,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

13 โครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัช

นาลัย

 70,000.00 70,000.00 0.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

14 โครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัช

นาลัย
 90,000.00 0.00 90,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟา

บานเฮา
   100,000.00 14,350.00 85,650.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

16 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

หรืออื่นๆ

 30,000.00 0.00 30,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

17 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน

 ดานวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทยพวนบาน

หาดเสี้ยว

   20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

18 คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ
 0.00 0.00 0.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

19 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเที่ยว    50,000.00 0.00 50,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

20 คาหนังสือเรียน         42,000.00 0.00 42,000.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

21 คาอุปกรณการเรียน      42,000.00 0.00 42,000.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

22 จัดการเรียนการสอน (รายหัว)             450,500.00 421,600.00 28,900.00   กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

23 โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน

พรอมติดตั้ง
          50,000.00 0.00 50,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

24 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา             4,074,000.00 2,014,950.00 2,059,050.00  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา

25 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด             10,000.00 0.00 10,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 26 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตาน

ภัยยาเสพติด
            15,000.00 0.00 15,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ



 13 

เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนา

ลัย
  50,000.00 49,800.00 200.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

28 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนา

ลัยและเทศกาลอาหาร
  20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

29 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยา

และงานกาชาด
  20,000.00 14,500.00 5,500.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

30 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณี

ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย
 40,000.00 0.00 40,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

31 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณี

ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย

 40,000.00 8,888.89 31,111.11  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ



 14 

เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

32 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสราง

เสริมสุขภาพนักเรียน
            10,000.00 0.00 10,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

33 อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นในโรงเรียน
            20,000.00 0.00 20,000.00  กองการศึกษา แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

34 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย  10,000.00 0.00 10,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

35 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  20,000.00 0.00 20,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

36 โครงการถวายพวงมาลา "พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช"
 1,500.00 1,500.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

37 โครงการถวายพวงมาลา "พระปยมหาราช"  1,500.00 1,500.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

38 โครงการถวายพวงมาลา "สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช"
 1,500.00 0.00 1,500.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

39 โครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องสักการะ

 "วันพอขุนรามคําแหงมหาราช"

 0.00 0.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

40 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี

ตาง ๆ
            40,000.00 10,600.00 29,400.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

5,781,300.00 2,607,688.89 3,173,611.11

41 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ

กลุมแมบานในเขตเทศบาล
  0.00 0.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

42 โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟนฟูการ

ทอผาของชุมชนในเขตเทศบาล
  10,000.00 0.00 10,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน

43 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ (ตอ

ยอด)
  30,000.00 0.00 30,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน

40,000.00 0.00 40,000.00

44 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูประกอบการ

ฆาสัตว จําหนายเนื้อสัตว และการศึกษาดู

งาน

  15,000.00 0.00 15,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานการ

พาณิชย

45 โครงการ Bike and walk friendly city

 @ หาดเสี้ยว
   20,000.00 0.00 20,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

         ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

รวมยุทธศาสตรที่  3

          ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

รวมยุทธศาสตรที่  2
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

46 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน
   15,000.00 0.00 15,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

47 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน             10,000.00 0.00 10,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานการ

พาณิชย

48 โครงการเตรียมความพรอมการคุมครอง

ชีวิตผูสูงอายุ(และทุกคน)ลวงหนาใน

สถานการณที่มีภัยพิบัติ

   5,000.00 0.00 5,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

49 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส

ในชุมชน

   40,000.00 0.00 40,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

50 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคสัตวสู

คนในโรงเรียน
   15,000.00 0.00 15,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

51 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและ

แผงลอย
           15,000.00 0.00 15,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

52 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแล

สุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน
  30,000.00 0.00 30,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข



 17 

เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

53 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด (TO BE NUMBER ONE)
   60,000.00 0.00 60,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

54 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก
            70,000.00 0.00 70,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

55 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
       15,000.00 0.00 15,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

56 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง

 พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานอง

   

   35,000.00 0.00 35,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

57 โครงการอบรมหมอหมูบาน    40,000.00 0.00 40,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

58 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยา

เสพติด
  50,000.00 0.00 50,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

59 โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ําเพื่อเก็บน้ํา

หนาแลง
 30,000.00 0.00 30,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

60 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพใหกับชุมชน ใน

เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

            60,000.00 21,140.00 38,860.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

61 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต

  14,000.00 5,734.00 8,266.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

62 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยก

ในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
 30,000.00 0.00 30,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

63 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน  30,000.00 0.00 30,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

64 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
 15,000.00 0.00 15,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

65 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
 40,000.00 0.00 40,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

66 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

 40,000.00 0.00 40,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

67 โครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึงบาน   20,000.00 0.00 20,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสังคม

สงเคราะห

68 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย

  18,000.00 18,000.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

69 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

            50,000.00 50,000.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน

70 โครงการปองกันและยับยั้งการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) กรณีการจัดตั้งศูนยพักคอย 

(  )  ้ํ ใ

  30,000.00 30,000.00 0.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

71 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -

 19)

           80,000.00 65,400.00 14,600.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

72 โครงการปรับปรุงซอมแซมตลาดเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว
          190,000.00 0.00 190,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานการ

พาณิชย

73 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตว

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
          184,000.00 0.00 184,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานการ

พาณิชย

1,266,000.00 190,274.00 1,075,726.00

74 คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

   30,000.00 0.00 30,000.00  กองคลัง แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

75 โครงการประชาคม และการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

   20,000.00 9,951.00 10,049.00  กองวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

รวมยุทธศาสตรที่  4 

     ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

76 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน 

เชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถิ่น

   10,000.00 9,664.00 336.00  กองวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

77 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
 20,000.00 0.00 20,000.00  กองวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

78 โครงการอบรมการปองกันการทุจริต  10,000.00 0.00 10,000.00  กองวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

79 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานงานประชาสัมพันธ
 20,000.00 0.00 20,000.00  กองวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

80 โครงการเทศบาลพบประชาชน    5,000.00 0.00 5,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

81 โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของ

ชาติ เพื่อความสมานฉันทของประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

            30,000.00 0.00 30,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน

82 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง

  0.00 0.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

83 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สําหรับคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง

  0.00 0.00 0.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

145,000.00 19,615.00 125,385.00รวมยุทธศาสตรที่  5
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เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไม ยก แผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แลว ทํา ไดทํา เลิก

2564 2565ที่ ชื่อโครการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ

เทศบัญญัติ  

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

84 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ํา

ใสเพื่อเมืองนาอยู
   100,000.00 0.00 100,000.00  กองชาง แผนงานเคหะ

และชุมชน

85 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว    30,000.00 0.00 30,000.00  กองชาง แผนงานเคหะ

และชุมชน

86 โครงการชุมชนปลอดขยะ             20,000.00 11,957.00 8,043.00  กองสาธารณสุข แผนงานเคหะ

และชุมชน

87 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพื่อ

บําบัดน้ําเสีย
            10,000.00 0.00 10,000.00  กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข

88 เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนํา

หองเรียนสีเขียว (หนูนอยนักอนุรักษ) 

ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บาน

หาดสง)

 10,000.00 0.00 10,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานการเกษตร

89 อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและ

การจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

 20,000.00 0.00 20,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานเคหะ

และชุมชน

90 อุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  20,000.00 0.00 20,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานเคหะ

และชุมชน

91 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

            50,000.00 0.00 50,000.00  สํานัก

ปลัดเทศบาล

แผนงานการเกษตร

92 โครงการปรับปรุงบอกําจัดขยะเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว
          334,000.00 0.00 334,000.00  กองสาธารณสุข แผนงานเคหะ

และชุมชน

594,000.00 11,957.00 582,043.00

9,233,730.00 2,877,330.89 6,356,399.11

     ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

รวมยุทธศาสตรที่  6 

                                                                                                 รวมทั้งหมด
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ช. การใชจายงบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีการจัดซ้ือครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดมีการเบิกจายเงินตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2564  จํานวน 8 รายการ เปนเงินจํานวน  168,800.00  บาท สามารถจําแนกได ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว  เบิกจาย คงเหลือ หนวยงาน 

     ในเทศบัญญัติ  (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ําคงท่ี 8,000.00 0.00 8,000.00 กองการศึกษา 

2 
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink Tank Printer) 

15,000.00 0.00 15,000.00 กองการศึกษา 

3 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา 10,100.00 0.00 10,100.00 กองการศึกษา 

4 
โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา 

44,400.00 42,000.00 2,400.00 กองชาง 

5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต   แบบท่ี 2 20,000.00 0.00 20,000.00 กองยุทธศาสตรฯ 

6 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูป ขนาด 24 ลานพิกเซล 35,900.00 0.00 35,900.00 กองสาธารณสุข 

7 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 24 นิ้ว 26,400.00 0.00 26,400.00 กองสาธารณสุข 

8 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 9,000.00 0.00 9,000.00 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 รวมเบิกจายครุภัณฑ 168,800.00 42,000.00 126,800.00  

 
รวม เบิกจายงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑประจําป จํานวน 1 รายการ เปนเงินจํานวน  42,000.00  บาท 
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ซ. การใชจายจากเงินสะสม และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดรับ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระหวางปงบประมาณ ซ่ึงไดดําเนินการเบิกจายเงินระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณ กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ ประหยัดได 

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

จายขาดเงินสะสมเทศบาลประจําป           

แผนงานเคหะและชุมชน           

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 6 เชื่อมซอยเทศบาล 7 หมูท่ี 3         
ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

241,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยไทยเจริญ 
หมูท่ี 1 อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

318,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รวม 559,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
รวม  การดําเนินการจายขาดเงินสะสม ไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาล จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 559,500.00 บาท  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณ กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ ประหยัดได 

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

จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           

แผนงานเคหะและชุมชน           

1 โครงการถนน คสล. โรงฆาสัตวสายใต (ตอจากเดิม) 
ทางหลวงทองถ่ิน รหัสสายทาง สท.ถ. 19-005   
หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว และหมูท่ี 3 ตําบลหนองออ  
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

1,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.19-012             
สายชมปรีดา บานหาดเสี้ยว หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

1,876,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รวม 3,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดรับอนุมัติงบประมาณเปนจํานวนเงิน 3,014,000.00 บาท  

 



ฌ. ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึง 31 มีนาคม 2565 ในเขตเทศบาลตําบล       
หาดเสี้ยว โดยไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี     
จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ปากทางเชื่อมคลองพงเทศบาล 2 หมู 1 ตําบลหาดเสี้ยว เบิกจาย 156,657.-บาท  

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กีฬาและนันทนาการ และ        
การทองเท่ียว 
 

1. โครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย  เบิกจาย 49,800 บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา  เบิกจาย 14,350 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  -  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
 

1. โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เบิกจาย 5,734 บาท 

 

 

 

 
 
 

2. โครงการปองกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) กรณีการจัดตั้งศูนย
พักคอย (Community lsolation) ศูนยรวมน้ําใจเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เบิกจาย 30,000 บาท 

 
  
  
 
 
 

 
 
 
  3. โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เบิกจาย 65,400 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
1. โครงการประชาคม และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เบิกจาย 9,951 บาท 

  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถ่ิน    
    เบิกจาย 9,664.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. โครงการชุมชนปลอดขยะ  เบิกจาย 11,957 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 เพ่ือจะไดนํามาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 1)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
       - การดําเนินโครงการของเทศบาล ควรเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน
ประจําปท่ีไดกําหนดไว และใหทันภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู               
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
  2.1) ขอใหเทศบาลเรงรัดการดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 12 เชื่อม
ซอย 13 หมู 5 ตําบลหาดเสี้ยว เนื่องจากเปนโครงการจายขาดเงินสะสม และปจจุบันจะเริ่มเขาฤดูฝนแลว 
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว 
  2.2) ขอใหเทศบาลเรงรัดการแกไขปญหาน้ําทวม ซอยขาวโคงบานใหม หมู 4 ตําบล   
หาดเสี้ยว เนื่องจากปจจุบันจะเริ่มเขาฤดูฝนแลว เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังใหกับประชาชน 

2.3)  การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 8 หมู 4 ตําบลหาดเสี้ยว ในการ
ดําเนินการปรับปรุงดังกลาวยังดําเนินการไมเรียบรอย ถนนเปนคลื่นและไมเรียบเนียน และรางระบายน้ําท่ี
แกไขไว ยังมีปญหาเรื่องการระบายน้ําลงแมน้ํายม เทศบาลควรตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหม         
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังใหกับประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.hadsiew.com/
http://www.facebook.com/Hatsiao
mailto:Hadsiew_srisat@hotmail.com
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

ครั้งท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.................................................. 

 
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 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ท่ีแนบทายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี      12       เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

           ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
       นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
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