
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเส้ียว 
เรื่อง  แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  อาศัยอำนาจตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ          
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ .๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ขอ ๒๖ (๒) กำหนดให
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง แผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชน      
ในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

  บัดน้ี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเส้ียวไดเห็นชอบรางแผนดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเสนอผูบริหารพิจารณาแลว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  จึงประกาศใชแผน
ดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทัว่กัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
                                                          ( นางรุงอรุณ  คำโมง )                                                                    
                                                      นายกเทศมนตรีตำบลหาดเส้ียว 
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เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

อำเภอศรสีัชนาลัย     จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

คำนำ 
 

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการปฏิบัติภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามอำนาจหนาท่ี กฎหมาย ซ่ึงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
จะตองปฏิบัติงานใหถูกตอง และเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงไดจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้ึน  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความ
ซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการ รวมท้ังเปนเครื่องมือใหฝายบริหารควบคุมการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตอไป 
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สารบัญ 
 
 

                                                                                                                หนา 
 

คำนำ          2  
 

สวนท่ี 1   
 บทนำ                           4 

- วัตถุประสงค               
- ข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน           
- ประโยชนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
                  

 สวนท่ี  2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                 7 
  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม      7 
 
 สวนท่ี   ๓  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                 ๙ 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม       1๐ 
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สวนที่ 1 
 
1.  บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ขอ ๒๗  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผน
ดำเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น และ
กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไวแลว นั้น 

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑.งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 

๒.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 
(ถามี) 

๓.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความเก่ียวเนื่องระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรือ
อาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ 

๔.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนดำเนินงานตอไป 
 

2.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  ๑.เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ นั้น 
  ๒.เพ่ือใชเปนเอกสารสำคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ใหมีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดำเนินการตาง ๆ 
  ๓.เพ่ือเปนการแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปสูแผนการดำเนินงาน ใหมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ๔.เพ่ือใหแผนดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๕ 

3.  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

       ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
  ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณา และเสนอผูบริหารตอไป 
  ๓.เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดำเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 

   ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  ๑.ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใชแผนการดำเนินงาน เปน
เครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและตอบสนองปญหาของทองถ่ิน 
  ๒.ทำใหการพัฒนาในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมซ้ำซอนกับหนวยงานอ่ืน 
  ๓.ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะดำเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนท่ีบาง เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 
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สวนที่ 2 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปงบประมาณ 256๖ 

 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

แผนงาน ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.70 452,000              1.89 กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.70 200,000              0.84 กองช่าง

รวม 4 5.41 652,000             2.73

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 8 10.81 303,000              1.27 ส านักปลัด

2.2 แผนงานการศึกษา 4 5.41 5,842,800           24.44 กองการศึกษา

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 22.97 745,000              3.12 กองการศึกษา/ส านักปลัด

รวม 29 39.19 6,890,800          28.82

3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.70 60,000               0.25 ส านักปลัด 

รวม 2 2.70 60,000              0.25

4. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.41 210,000              0.88 ส านักปลัด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลหาดเส้ียว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 7



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

แผนงาน ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4.2 แผนงานสาธารณสุข 11 14.86 405,000              1.69 กองสาธารณสุขฯ

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 9.46 177,000              0.74 ส านักปลัด

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.35 50,000               0.21 ส านักปลัด

4.5 แผนงานพาณิชย์ 2 2.70 40,000               0.17 กองสาธารณสุขฯ

4.6 แผนงานงบกลาง 3 4.05 14,890,000          62.28 ส านักปลัด

รวม 28 37.84 15,772,000         65.96

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 5.41 70,000               0.29 กองยุทธศาสตร์

รวม 4 5 70,000              0.29

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 9.46 255,000              1.07 กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง

6.2 แผนงานการเกษตร 2 2.70 210,000              0.88 กองสาธารณสุขฯ/ส านักปลัด

รวม 9 12.16 465,000             1.94

รวมท้ังส้ิน 74 100.00          23,909,800 100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 8
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สวนที่ 3 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปงบประมาณ 2566 

 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเช่ือมซอย

อุดรพัฒนา (ร้านแดงปลาทู) หมู่ท่ี 1ต าบล

หาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 46 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 161 ตรม. พร้อม

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

ก าหนด 

100,000 หมู่ 1 กองช่าง

/ / / / / /

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้าน

ตาจักร หมู่ท่ี 1ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัช

นาลัย จังหวัดสุโขทัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 187 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 561 ตรม. พร้อม

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

ก าหนด 

352,000         หมู่ 1 กองช่าง

/ / / / / /

452,000         

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 เทศบาลต าบลหาดเส้ียว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวมแผนงาน

กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนา้ที ่10



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณซอยเช่ือมเทศบาล 2 ต่อจากเดิม

(บ้านป้าต้อย) หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตระบบไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณซอยเช่ือมเทศบาล 2 ต่อจากเดิม 

(บ้านป้าต้อย) หมู่ท่ี 1

100,000 หมู่ 1 กองช่าง

/ / / / / /

2 โครงการขยายประปา บริเวณซอยตาค า หมู่ท่ี

 3 ต าบลหาดเส้ียว

!เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาศรีสัชนาลัย เป็นค่าก่อสร้างวางท่อขยายเขต

จ าหน่ายน้ าประปา  บริเวณซอยตาค า หมู่ท่ี 3 

ต าบลหาดเส้ียว 

100,000 หมู่ 3 กองช่าง

/ / / / / /

200,000         รวมแผนงาน

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี
โครงการ

หนา้ที ่11



แบบ ผด.02

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน

ท้องถ่ินไทย

5,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล /

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล  

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล /

3 โครงการถวายพวงมาลา"พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช"

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายพวง

มาลา “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ม

หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

1,500 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล
/

4 โครงการถวายพวงมาลา"พระปิยมหาราช" เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายพวง

มาลา “พระปิยมหาราช” 

1,500 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล
/

5 โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก

สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และพนักงาน

จ้าง เทศบาลต าบลหาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร ฯ

200,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล
/

6 โครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเคร่ืองสักการะ 

"วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช"

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

โครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเคร่ืองสักการะ 

“วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช”

15,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล /

7 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  

จริยธรรม  ส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้าง

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล /

8 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี

ต่าง ๆ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี

และราชพิธีต่าง ๆ ฯ

40,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล / / / / / /

303,000         

กลยุทธ์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานท่ี

ด าเนินการ
ท่ี

โครงการ

รวมแผนงาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

หนา้ที ่12



แบบ ผด.02

2.2 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

เด็กเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่างค่ารางวัลการแข่งขัน ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

โครงการ

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 6 รายการ ดังน้ี 1. ค่าอาหาร

กลางวันเด็ก จ านวน 1,183,350 บาท  2. ค่าจัดการเรียน

การสอน  จ านวน 

391,000 บาท 3. ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  37,000 บาท 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  37,000 บาท  5. ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  55,500  บาท  6. ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  79,550 บาท

1,783,400      เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ

โรงเรียนสังกัดอ่ืนในเขตเทศบาล จ านวน 2 

แห่ง1. โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาด

สูง)  จ านวน  3,297,000 บาท  2. โรงเรียน

หาดเส้ียววิทยา  จ านวน    722,400 บาท

      4,019,400 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ / / /

4 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถี

ชีวิตและภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเด็ก

และเยาวชนด้านภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาด

เส้ียว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย

โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นของโครงการ 

          20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ / /

5,842,800      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ

รวมแผนงาน
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แบบ ผด.02

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเป

ตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ" 
30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา
/ / /

2 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ (สังขานต์ผู้

เฒ่า หมู่ 3)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี

บุญบ้ังไฟ (สังขานต์ผู้เฒ่า) เช่น ค่าเคร่ืองเสียง 

เต็นท์ เวที ค่าติดต้ังร้ือถอน

10,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

3 โครงการจัดงานลานวัฒนธรรมก าฟ้าบ้านเฮา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน           50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา
/ /

4 โครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าเคร่ืองเสียง เต็นท์ 

เวที ค่าติดต้ัง  ร้ือถอน  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

5 โครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน

บ้านหาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี

แห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเส้ียว และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการ

ด าเนินการตามโครงการฯลฯ

         200,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

6 โครงการย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่

เงินทองลายโบราณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการย้อนอดีตศรีสัช

นาลัยนุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ เช่น ค่า

เคร่ืองเสียง เต็นท์ เวที ค่าติดต้ัง ร้ือถอน 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสถานท่ี ค่า

การแสดงค่าเช่าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

70,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2566

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้การสร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565

หนา้ที ่14



แบบ ผด.02

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ า

โอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมประเพณี

สรงน้ าโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย เช่น ค่า

การแสดง ค่าเช่า หรือบริการและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

8 โครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดี เทศกาล

อาหารและงานกาชาดอ าเภอศรีสัชนาลัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรม

งานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร 

เช่น ค่าเคร่ืองเสียง เต็นท์ เวที ค่าติดต้ัง ร้ือ

ถอน ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

สถานท่ี ค่าการแสดงค่าเช่าหรือบริการและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัด

งาน

          80,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ /

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ

ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสถานท่ี ค่า

วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

          20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

10 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบ้ัง

ไฟเพ่ือเป็นพุทธบูชา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและ

อนุรักษ์ประเพณีบุญบ้ังไฟเพ่ือเป็นพุทธบูชา 

เช่น ค่าเคร่ืองเสียง เต็นท์ เวที ค่าติดต้ัง ร้ือ

ถอน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

          10,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้การสร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หนา้ที ่15



แบบ ผด.02

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณี

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัด

สุโขทัย ให้กับเทศบาลต าบลหรืออปท.ท่ีเป็น

เจ้าภาพในการด าเนินโครงการฯ

          40,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

12 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีต

ศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ 

ให้กับท่ีว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย

          50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

13 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่า

และงานกาชาด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานสักการะ

พระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขททัย ให้กับ

ท่ีว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย

          20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

14 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณี

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด

สุโขทัย ให้กับท่ีท าการอ าเภอศรีสัชนาลัย

          40,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/

15 อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในโรงเรียน

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียน  ให้กับโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

            5,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ /

16 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เช่น จัดพิมพ์เอกสารการท่องเท่ียว ศึกษาดูงานฯลฯ
          50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล / /

17 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดี 

เทศกาลอาหารและงานกาชาดของอ าเภอศรีสัชนา

ลัย

          20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองการศึกษา

/ /

745,000         

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

รวมแผนงาน

พ.ศ.2566
ท่ี

หนา้ที ่16



แบบ ผด.02

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ และมีงานท าเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี, กลุ่ม

ผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ และประชาชน

ท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้

กลุ่มสตรี, กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการและ

ประชาชนท่ัวไป

          30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล
/ /

2 โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ต่อ

ยอด)

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน

ต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

          30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล
/ /

60,000          

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยา

เสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน

กีฬาต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี
50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

(งานป้องกัน)
/

2. โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ใน

เขตเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์

ให้กับชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
60,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล / / / / / / / / / / / /

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่ม

แม่บ้านในเขตเทศบาล

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล /

4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับท่ีท าการปกครอง

อ าเภอศรีสัชนาลัย

50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล / / / / / / / / / / / /

210,000         

รวมแผนงาน

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวมแผนงาน

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่17



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

4.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Bike and walk friendly city @ 

หาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

Bike and Walk Friendly City @หาดเส้ียว 

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 

ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

10,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / / / /

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / /

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน

ชุมชน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

40,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ / /

4 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับโรคสัตว์สู่คน

ในโรงเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับโรคสัตว์สู่คนใน

โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

15,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ /

5 โครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) เช่น ค่าชุดตรวจโค

วิด 19 (ATK) ค่าชุด PPE หน้ากากอนามัย 

หน้ากาก Face Shield น้ ายาฆ่าเช้ือ ฯลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ / / / / / / / / / /

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่18



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

4.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและ

แผงลอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

15,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / / / /

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าท่ีดูแล

สุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพใน

ชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า

ของสมนาคุณ ฯลฯ

30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ /

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด (TO BE NUMBER ONE)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 

BE NUMBER ONE) เช่น ค่าอาหารค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ

 ฯลฯ

60,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ / /

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เช่น ค่าทรายทีมีฟอส ค่าน้ ายาพ่นก าจัด

ยุงลาย ฯลฯ

100,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / / / /

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ

หนา้ที ่19



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

4.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารีเช่น ค่าวัคซีนป้องกัน โรคพิษ

สุนัขบ้า ค่าเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ฯลฯ

35,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ /

11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

อบรมหมอหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของ

สมนาคุณ ฯลฯ

40,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / /

405,000         

พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

รวมแผนงาน

หนา้ที ่20



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซ้ือถังเก็บกักน้ าเพ่ือเก็บน้ า

หน้าแล้ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือถังกักเก็บ

น้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค  บริโภค ในช่วง

หน้าแล้งให้กับชุมชน 

          30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/

2 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในช่วง

เทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์ 

          14,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/ /

3 โครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

 เพ่ือความสมานฉันท์ของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลหาดเส้ียว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือความสมานฉันท์

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหาดเส้ียว 

          30,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/ /

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลหาดเส้ียว

40,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/

6 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ าเภอศรีสัชนาลัย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอศรีสัชนาลัย 

ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย

18,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน) / / / / / / / / / / / /

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่21



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการติดต้ังกระจกโค้งบริเวณทางแยกใน

ชุมชนเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

เพ่ือเป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยก เพ่ือติดต้ัง

ทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุฯ ภายในเขตเทศบาล 

เช่น กระจกมองทางแยก หรือ  อ่ืน ฯลฯ เป็นต้น

30,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล (งาน

ป้องกัน)
/

177,000         

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการเย่ียมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเย่ียมเยือน  

ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน 

          50,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล / /

50,000          

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชน

4.5 แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการตลาดดี มีมาตรฐาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตลาด

ดี มีมาตรฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ 

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม / / / / / / / / / / /

2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่า

สัตว์ จ าหน่ายเน้ือสัตว์ และการศึกษา

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ และจ าหน่าย

เน้ือสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ /

40,000          

พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

รวมแผนงาน

รวมแผนงาน

รวมแผนงาน

หนา้ที ่22



แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

กลยุทธ์สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

4.6 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

จ านวน 7 ชุมชน  ในเขตเทศบาล  จ านวน 12 

เดือน

12,000,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล / / / / / / / / / / / /

2 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพความ

พิการ จ านวน 7 ชุมชน  ในเขตเทศบาล  

จ านวน 12 เดือน

2,800,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล / / / / / / / / / / / /

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ จ านวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาล  คนละ 

500 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  

90,000 เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านักปลัด 

เทศบาล
/ / / / / / / / / / / /

14,890,000     รวมแผนงาน

พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

หนา้ที ่23



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัมนาบุคลากรท้องถ่ิน

กลยุทธ์สนับสนุนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาคม และการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ประชาคม และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประจ าปีงบประมาณของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว 

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี

จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

/ /

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่ือมโยง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ประจ าปี ของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว  ฯลฯ

10,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

/

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

งานประชาสัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน

ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 

ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

/

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาล

ต าบลหาดเส้ียว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ
/

70,000          

พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

รวมแผนงาน

หนา้ที ่24



แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ 

ฯลฯ

50,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / / / /

2 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ประกวดชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า

ของสมนาคุณ ฯลฯ

25,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / /

3 โครงการผลิตน้ าชีวภาพจากขยะสด เพ่ือ

บ าบัดน้ าเสีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ผลิตน้ าชีวภาพจากขยะสด เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย 

เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ 

ฯลฯ

10,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / / / /

4 อุดหนุนโครงการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให้

โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุง

ส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน 

อุดหนุนให้โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / /

5 อุดหนุนโครงการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให้

โรงเรียนเมืองเชลียง

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิล

ในโรงเรียน อุดหนุนให้โรงเรียนเมืองเชลียง 

20,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
/ / / / / / / / /

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่25



แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ าใส

เพ่ือเมืองน่าอยู่

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าในการด าเนินโครงการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ าใสเพ่ือเมือง

น่าอยู่ เช่นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

100,000         เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองช่าง

/ / / / / /

7 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าในการด าเนินโครงการ เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวเช่นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ

30,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองช่าง

/ / / / / /

255,000         

6.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.ทต.หาดเส้ียว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทตหาดเส้ียว)

200,000         เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล
/ / / / / / / / / / / /

2 เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนน า

ห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) ให้กับ

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรม

นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนัก

อนุรักษ์) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 

(บ้านหาดสูง)  จ านวน 10,000.- บาท 

10,000          เทศบาลต าบล

หาดเส้ียว

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/ / / / / / / /

210,000         

รวมแผนงาน

รวมแผนงาน

พ.ศ.2566
ท่ี

โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

หนา้ที ่26



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนหาด

เส้ียว

ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชนชนหาด

เส้ียว (ข้ันตอนท่ี ๑ - ๓)

พ้ืนท่ีอ าเภอ

ศรีสัชนาลัย

สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดสุโขทัย
/ / / / / / / / / / / /

2 ย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้าง ทางหลวง

หมายเลข 101 หมู่ 2 ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัช

นาลัย จ.สุโขทัย

ด าเนินการย้ายท่อ HDPE 160 มม. ยาว 1,000

 เมตร

1,200,000      ซอยเทศบาล 

20/1 ถึง หน้า 

รร.เมืองเชลียง

กปภ.ส.ศรีสัชนา

ลัย
/ /

3 ปรับปรุงเส้นท่อ ซอยเทศบาล 20 หมู่ท่ี 2 ต.

หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ซอย เทศบาล 20 300,000         ซอยเทศบาล 20 กปภ.ส.ศรีสัชนา

ลัย
/ /

4 งานอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1,500,000      ทางหลวงหมายเลข 102 

ตอนควบคุม 0202 ตอน

ศรีสัชนาลัย-ดอนโก ระหว่าง 

กม.41+420-กม.42+400

แขวงทางหลวง

สุโขทัย
/ / /

บัญชีโครงการของหน่วยงานอ่ืนท่ีจะด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลหาดเส้ียว

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ท่ี
โครงการ สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่27
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