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ค าน า 
 

  การติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม และการประเมินผล
แผนพัฒนา เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตาม
เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่จะประเมินผลเป็นการตรวจสอบ   
ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

  การรายงานการติดตามประเมินผลในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท า     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว5797            
ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559 
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1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.85 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.86 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 58.43 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.14 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.57 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.86 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.86 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 4.43 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.57 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.71 
    3.8 แผนงาน (5) 4.86 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.29 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.14 

รวม (100) 89.14 

   
 
 
 

ลงชื่อ 

                                      ( นายมุ่ย  ก าไร )      
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 
 

ลงชื่อ 

                                      ( นายมุ่ย  ก าไร )      
                  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.75 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.25 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.50 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.13 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.75 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.63 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
         ได้ถูกต้อง  

(5) 4.50 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.50 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) 4.37 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.25 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.75 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.63 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.63 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.12 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.50 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 89.63 
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3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี นั้น เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจึงขอ
สรุปผลการการพัฒนาในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 มาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม  
น้อมน าธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน  รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
      2. พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา  
นันทนาการ  และการท่องเที่ยว   
      3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  เป็นธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางด้านสังคม             
การสาธารณสุข 
      4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนารายได้ของประชาชน  และแก้ไขปัญหา    
ความยากจน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สู่เมืองคาร์บอนต่ า  เมืองจักรยาน  และเมืองรู้
สู้ภัยพิบัติ  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นเมืองน่าอยู่ 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทาง การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้   
   1.1  การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง 
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   1.2  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง 
   1.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬาและ
นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.4  สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา 
   2.5  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   2.6  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได้  และการมีงานท า  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  ส่งเสริมการกระจายรายได้ 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยแนวทาง       
การพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
   4.3  เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   4.4  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
   4.5  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
   4.6  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ 
   5.2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  สถานที่  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.4  เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 
   5.5  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์ 
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      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   6.2  จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
   6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.4  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   6.5  พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)             
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพ้ืนทีก่่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 
 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่         
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 231 โครงการ งบประมาณ 54,792,100 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   40 11,303,000.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ    
   การทอ่งเที่ยว 13 9,480,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 708,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 57 11,140,100.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 82 19,961,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 2,200,000.00 

รวม 231 54,792,100.00 
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  แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  15  กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 130 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน 39,638,050 บาท            
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   16 11,738,900.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ    
   การทอ่งเที่ยว 

20 9,193,470.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 110,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 17        1,017,500.00  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 66 17,388,180.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8       190,000.00  

รวม 130 39,638,050.00 

 
รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์  130 โครงการ  39,638,050  บาท 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน         
37 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 6,288,437 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร ์
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   2 548,101.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ    
   การทอ่งเที่ยว 

12 3,689,763.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ -      -  

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 2 80,572.00  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 18      1,897,056.00  

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 72,945.00 

รวม 37 6,288,437.00 
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      รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ที่มีการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  ที่เบิกจ่าย รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลัย 450,000 356,501 7 มี.ค.61 กองช่าง 

2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลัย 200,000 191,600 6 มี.ค.61 กองช่าง 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 30,000 20,080 ธ.ค.60-ก.พ.61 กองการศึกษา 

4. ค่าอาหารเสริม(นม) 2,408,670 676,068 ม.ค.61-มี.ค.61 กองการศึกษา 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,239,700 637,500 พ.ย.60-ก.พ.61 กองการศึกษา 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 40,000 40,000 25 ต.ค. 60 กองการศึกษา 

7. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย 80,000 80,000 9 พ.ย.60 กองการศึกษา 

8. อุดหนุนโครงการงานสักการะพระแม่ย่าและกาชาดจังหวัดสุโขทัย 20,000 20,000 11 ม.ค. 61 กองการศึกษา 

9. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 10,000 10,000 20 มี.ค. 61 กองการศึกษา 

10. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4,016,000 2,008,000 พ.ย.60-ก.พ.61 กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน  

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  ที่รับผิดชอบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท้องเที่ยว (ต่อ)  
11. โครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันส าคัญงานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์หรืออ่ืนๆ 
20,000 14,500 พ.ย.60-ก.พ.61 กองการศึกษา 

12. โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย 60,000 60,000 2 ก.พ.61 กองการศึกษา 

13. โครงการลานวัฒนธรรมก าฟ้าบ้านเฮา 100,000 99,115 9 ก.พ.61 กองการศึกษา 

14. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 24,500 ม.ค.61 กองคลัง 

           
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 - - - -  

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  
15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 60,000 45,520 16 ม.ค.61 ส านักปลัด 

16. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 50,000 35,052 ก.พ.-มี.ค.61 ส านักปลัด 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน  

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  ที่รับผิดชอบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
17. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 1,500 ธ.ค.60-ก.พ.61 กองวิชาการฯ 
18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 1,740 17 ม.ค.61 กองวิชาการฯ 
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 8,900 ม.ค.61 กองช่าง 
20. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 13,320 13 ก.พ.61 กองช่าง 
21. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 44,018 ม.ค.- มี.ค.61 กองคลัง 
22. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 20,878 พ.ย.60-ม.ค.61 กองสาธารณสุขฯ 
23. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 5,610 พ.ย.60-ม.ค.61 กองสาธารณสุขฯ 
24. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 640,000 233,500 พ.ย.60-มี.ค.61 กองสาธารณสุขฯ 
25. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 170,000 135,900 29 ธ.ค.60 ส านักปลัด 
26. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 550,000 199,968 ต.ค.60-ก.พ.61 ส านักปลัด 
27. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 810,000 810,000 10 พ.ย.60 ส านักปลัด 
28. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลและพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
300,000 197,390 ก.พ.-มี.ค.61 ส านักปลัด 

29. โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000 436 9 ม.ค.61 ส านักปลัด 
30. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 2,625 ธ.ค.60-มี.ค.61 ส านักปลัด 
31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 142,789 ต.ค.60-มี.ค.61 ส านักปลัด 
32. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 6,000 5 ก.พ.61 กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 จ านวนเงินที่ตั้งไว้   จ านวนเงิน  หน่วยงาน  

 ในเทศบัญญัติ   ที่เบิกจ่าย  ทีร่ับผิดชอบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ต่อ)  
33. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 32,482 พ.ย.60-ก.พ.61 กองการศึกษา 
34. จัดซื้อตู้สาชาโทรศัพท์ PABX จ านวน 1 ชุด 40,000 40,000 27 ก.พ.61 ส านักปลัด 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
35. โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000 44,295 มี.ค.61 กองสาธารณสุขฯ 

36. โครงการพัฒนาตลาดสด 25,000 8,650 ธ.ค.60- ม.ค.61 กองสาธารณสุขฯ 

37. อุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเมืองเชลียงและโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 40,000 20,000 4 ธ.ค.60 กองสาธารณสุขฯ 

 
รวม เบิกจ่ายงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์  37 โครงการ 6,288,437 บาท 
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แผนภูมิ แสดงผลการด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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ช. ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2561 ในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่  จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ 450,000 บาท เบิกจ่าย 356,501 บาท              
   เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2561 

2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 191,600 บาท  
   เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
และการท่องเที่ยว 
1. โครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันส าคัญงานที่เก่ียวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรืออ่ืนๆ 
งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 14,500 บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 
2. โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 60,000 บาท 
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3. โครงการลานวัฒนธรรมก าฟ้าบ้านเฮา งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 99,115 บาท 
 

  
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 45,520 บาท 

 
  
  
 
 
 
 
 

2. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 35,052 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่าย 197,390 บาท 

  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 436 บาท 

   

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 44,295 บาท  
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2. โครงการพัฒนาตลาดสด งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจ่าย 8,650 บาท 
 
  

 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์     
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อ        
ทางเว็บไซด์ www.Hadsiew.com และที่ www.facebook.com/Hatsiao หรือทางE-mail                      
ที่ Hadsiew_srisat@hotmail.com เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hadsiew.com/
http://www.facebook.com/Hatsiao
mailto:Hadsiew_srisat@hotmail.com
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  1.1) การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  1.2) การใช้งบประมาณควรใช้อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงหลักความประหยุด คุ้มค่าและ 
      เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
1.3) ควรมุ่งเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายที่แน่นอน และชัดเจนกว่าเดิม ในการจัดท าแผน 
1.4) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และด้าน 
      สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยควรก าหนดการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็น  
      สัดสว่นที่ชัดเจน เช่น แบง่สัดส่วนการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็นร้อยละ  
      การจัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับร้อยละของการพัฒนาด้วย 

  2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ 
               ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 2.1) เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวควรน ากิจกรรม หรือโครงการ ที่ประชาชนเสนอมาสู่การ 
      ปฏิบัติจริง  

 2.2) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการมีจ ากัด  
  2.3) การด าเนินโครงการ ควรยึดหลักคุณภาพของผลงาน เช่น ความคงทนถาวร ความ 

      ละเอียดเรียบร้อยของงาน เป็นต้น 
2.4) การด าเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ยังด าเนินการเบิกจ่ายได้น้อย        
      ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 3 และ 4  ให้มากที่สุด โดยเฉพาะโครงการด้าน 
      โครงสร้างพื้นฐาน 
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