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คํานํา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ไดจัดทําข้ึนตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุโขทัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยและนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ แนวทางการพัฒนาตลอดจนจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาเอาไวลวงหนาแลววาตองการใหสภาพการณ
ในอนาคตของชุมชนภายในเขตเทศบาลเปนอยางไร  ตองทําอะไรบางใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีคาดหวังเอาไววา 
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เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) จะเปน
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  สวนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  ดานกายภาพ 

     1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามถนน         

สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระยะหางจากจังหวัดประมาณ 67 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯประมาณ 540 กิโลเมตร 

อาณาเขต  มีดังนี้ 
ทิศเหนือ   

   ตั้งแตหลักเขตท่ี  1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตําบลหาดเสี้ยว  และตําบลปาง้ิว ไปยัง     
หลักเขตท่ี 1 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เดิม) และมาตามแนวถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 102          
ตอนศรีสัชนาลัย -  อุตรดิตถ  มาบรรจบหลักเขตท่ี  2 บริเวณพิกัด  845384   

ทิศตะวันออก  
   จากหลักเขตท่ี  2 ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวเขตเสนแบงตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี  2 และ  

ตําบลปาง้ิว จนมาบรรจบหลักเขตท่ี 3  ท่ีบริเวณพิกัด 905345  ท่ีจุดเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว และ           
ตําบลหนองออ  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ทิศใต  
   จากหลักเขตท่ี 3  ไปทางทิศตะวันตก ตามเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี  2 และตําบลทาชัย 

ลงไปทางทิศใต จนมาบรรจบหลักเขตท่ี 4 ท่ีบริเวณพิกัด 875327 ท่ีจัดแบงเขตตําบลหาดเสี้ยวและตําบลหนองออ 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ทิศตะวันตก  
   จากหลักเขตท่ี  4  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี 1 บานหาดเสี้ยว      

กับตําบลหนองออ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  จนบรรจบหลักเขตท่ี  4 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เดิม)  
และมาตามเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี  3 บานหาดสูง กับตําบลหนองออ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   
จนบรรจบหลักเขตท่ี  5  ท่ีบริเวณพิกัด  770360  ท่ีจุดเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  กับตําบลบานแกง อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากหลักเขตท่ี 5 ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว กับตําบล     
บานแกง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

1.2  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
    พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีแมน้ํายมไหลผาน  ภูมิอากาศ  ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคม - มิถุนายน    

ฤดูฝนอยูระหวางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ   

  1.3  ลักษณะการใชท่ีดิน    
    ประชากรสวนใหญใชท่ีดินสําหรับประกอบการเกษตรกรรมและการกอสรางอาคารบานเรือน อยูอาศัย   

ประชากรอยูกันหนาแนนในเขตชุมชน  พ้ืนท่ีบางสวนประชากรใชท่ีดินสําหรับกอสรางรานคาและอาคารพาณิชย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  3,915 ไร    

-  พ้ืนท่ีพักอาศัย       800 ไร 
  -  พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม    121 ไร     
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-  พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา      80 ไร 
  -  พ้ืนท่ีตัวหนวยงานของรัฐ  77 ไร     

-  สวนสาธารณะ/นันทนาการ     10 ไร 
  -  พ้ืนท่ีวาง   444 ไร 

1.4 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม  มีแมน้ํายมไหลผาน ภูมิอากาศ  ฤดูรอนอยูระหวางเดือน  มีนาคม  - มิถุนายน    

ฤดูฝนอยูระหวางเดือน  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  และฤดูหนาวอยูระหวางเดือน  พฤศจิกายน   -  กุมภาพันธ   

     1.5 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 
ประชากรสวนใหญ ต้ังถ่ินฐานอยูหนาแนนบริเวณฝงแมน้ํายม และสองขางทางถนนสายหลัก ไดแก 

ถนนสายสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ พ้ืนท่ีประชาชนอยูหนาแนนท่ีสุด ไดแก บริเวณตลาดสด และ    
ตลาดกลางฯ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คาขายและทอผาพ้ืนเมือง 
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แผนท่ีเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครองและการบริหาร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลหาดเสี้ยว ตั้งแตหมูท่ี 1 - 5  และครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ 

หมูท่ี 3 และหมูท่ี 4 ตําบลหนองออ  จํานวนพ้ืนท่ีประมาณ  44   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 27,500 ไร 
2.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
ประชาชนใหความสนใจในการดําเนินงานของเทศบาลดานตาง  ๆ  และมีความสนใจ  และ 

มีสวนรวมทางการเมืองดี 
สถิติขอมูลการเลือกตั้ง 
สถิติขอมูลผูมใีชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  ดังนี้ 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  จํานวน     5,526     คน   
จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง  จํานวน     3,932     คน   
คิดเปนรอยละท้ังหมด  71.15   

3. ประชากร (ขอมูลประชากร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
รายการ ปปจจุบัน 2564 ปท่ีผานมา 2563  ป 2562 

ประชากรชาย 3,089 3,149 3,156 (คน) 
ประชากรหญิง 3,486 3,533 3,580 (คน) 
รวมประชากร 6,575 6,658 6,736 (คน) 
ครัวเรือน 3,603 3,555 3,533 (หลังคาเรือน) 

ตารางแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุ (ป) 

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม 
00 – 04 89 109 198 
05 – 09 139 111 250 
10 – 14 146 136 282 
15 – 19 157 150 307 
20 – 24 191 187 378 
25 – 29 242 198 440 
30 – 34 206 181 387 
35 – 39 222 204 459 
40 – 44 223 236 460 
45 – 49 241 230 471 
50 – 54 255 299 554 
55 – 59 234 329 567 
60 – 64 222 333 555 
65 – 69 195 231 426 
70 – 74 136 232 368 
75 – 79 83 117 200 

80+ 104 203 307 
รวม 3,089 3,486 6,575 
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3.1 หมูบานและชุมชน 
        ประกอบไปดวย 5 หมูบาน 2 ชุมชน จํานวนบาน  3,603  หลังคาเรือน จํานวนประชากรท้ังหมด 

จํานวน  6,575  คน  ดังนี้ 
 1.  หมูท่ี 1 บานหาดเสี้ยวใต จํานวน  1,380  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร    2,413   คน 
 2.  หมูท่ี 2 บานหาดเสี้ยวเหนือ จํานวน   1,377  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร    1,946  คน 
 3.  หมูท่ี 3 บานหาดสูง  จํานวน     400  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร      952  คน 
 4.  หมูท่ี 4 บานใหม  จํานวน     206  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร      559  คน 
 5.  หมูท่ี 5 บานปาไผ  จํานวน     116  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร   334  คน 

6.  ชุมชนบานหนองออ  จํานวน    124  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร   366  คน 

      ขอมูลประชากร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบล      
หาดเสี้ยว โดยประชากรมีความหนาแนนเฉลี่ย 153  คน / ตารางกิโลเมตร 

4. สภาพทางสังคม 
4.1   การศึกษา   

โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนยเด็กเล็ก รัฐบาล   3 แหง เอกชน  1 แหง 
โรงเรียนระดับประถม   รัฐบาล  2 แหง เอกชน  - แหง 
โรงเรียนระดับมัธยม   รัฐบาล  1 แหง เอกชน  - แหง 
วิทยาลัย     รัฐบาล  - แหง เอกชน  - แหง 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ  รัฐบาล  1 แหง เอกชน  - แหง 

ตารางแสดงขอมูลการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

โรงเรียน ระดับ สังกัด 
หองเรียน 
(หอง) 

นักเรียน 
(คน) 

ครู/อาจารย 
(คน) 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มัธยมศึกษา 
 
 

ประถมศึกษา 
 
 
 

ประถมศึกษา 
 
 
 

ปฐมวัย 
 
 
 

ประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  38 
 

สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 
 

สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

44 
 
 

26 
 

 
 

8 
 
 
 

12 
 
 
 

12 

1,500 
 
 

854 
 

 
 

170 
 
 
 

271 
 
 
 

957 

ครู  78 
 
 

ครู  39 
 

 
 

ครู  11 
 

 
 

ครู  2 
ครูผูดูแลเด็ก 4 
ผูดูแลเด็ก 6 

 

ครู  14 
 

รวม 102 3,752 154 
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4.2  สาธารณสุข 
โรงพยาบาล รัฐบาล   1 แหง  เตียงคนไข  60 เตียง 
  เอกชน   - แหง  เตียงคนไข  - เตียง 
  อ่ืนๆ (ระบุ)  - แหง  เตียงคนไข  - เตียง 
ศูนยบริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย - แหง  คลินิก   3 แหง 

4.3  สถานพักผอนหยอนใจ 
ลานกีฬาทองถ่ิน   6 แหง   สวนสาธารณะ  - แหง 
สนามกีฬาเอกชน   - แหง   สวนสุขภาพ  - แหง 

4.4  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 
วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี     (√ ) จัดเก็บเอง           (     )  จางเอกชน 
ปริมาณขยะมูลฝอย 5   ตัน / 1 วัน 
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน  3  คัน 
 1)  แบบเทขาง  ขนาดความจุ   15 ลบ.หลา     จํานวน  1 คัน 
 2)  แบบอัดทาย   ขนาดความจุ      10 ลบ.เมตร    จํานวน 2 คัน 
รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย   5   คัน   ถังรองรับขยะมูลฝอย 30 ใบ 
พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย 14 คน 
มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  32 ไร   มีเตาเผาขยะมูลฝอย - เตา 
รถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   2 คัน  (ของเอกชน) 
สถานท่ีเก็บขนสิ่งปฏิกูล    1 แหง   มีถังเก็บรวมท้ิง  - ถัง 

4.5  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1)   สถิติเพลิงไหมในรอบป  (1 ม.ค.  -  31  ธ.ค.  2558)    1  ครั้ง 
2)   ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปท่ีผานมาคิดเปนผูเสียชีวิต      
      -   คน   บาดเจ็บ     -            คน    
      -   ทรัพยสินมูลคา   1,900,000  บาท 
       -  รถบรรทุกน้ํา  จํานวน      3     คัน  (แยกเปนขนาดบรรจุน้ํา) 
คันท่ี  1  จุน้ําได  12,000   ลบ.ลิตร  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.  2544    ราคา  2,105,000  บาท 
คันท่ี  2  จุน้ําได  10,000   ลบ.ลิตร  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.  2548    ราคา  4,846,800  บาท 
คันท่ี  3  จุน้ําได    1,000   ลบ.ลิตร  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.  2558    ราคา  1,129,990  บาท 
คันท่ี  4  รถใชเพ่ือการเกษตร         ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.  2558    ราคา    240,000  บาท 
3)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จํานวน   2    เครื่อง    
4)  เครื่องสูบน้ําแบบหัวรถไถ จํานวน    5    เครื่อง 
5)  เครื่องตัดหญา  จํานวน    4    เครื่อง 
6)  เลื่อยโซยนต   จํานวน    2    เครื่อง 
7)  พนักงานดับเพลิง  จํานวน     10    คน 
8)  พนักงานขับรถยนตดับเพลิง     4    คน 
9)  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน      130      คน 
10)  การซอมบรรเทาสาธารณภัย  ปท่ีผานมา    จํานวน         1      ครั้ง 
11)  สถิติการเกิดอุทกภัยในรอบป    -   ครั้ง  สูญเสียทรัพยสินมูลคา   -   บาท 
12)  สถิติการเกิดวาตภัยในรอบป   -  ครั้ง  สูญเสียทรัพยสินมูลคา   -   บาท 
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4.6  อาชญากรรม  
ประชากรในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในระดับสูง โดยกรณีเกิดคดี 

สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการจราจร ไมปรากฏวามีคดีอาชญากรรมรายแรงและสะเทือนขวัญเกิดข้ึน
ในเขตเทศบาล 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคม/การจราจร   มีถนนหลวงสายหลัก  สายท่ีใชติดตอระหวางเทศบาลกับอําเภและ  

จังหวัดตาง ๆ ไดแก ถนนสายศรีสัชนาลัย - สวรรคโลก , ถนนสายศรีสัชนาลัย- แพร,ถนนศรีสัชนาลยั -  อุตรดิตถ ,    
ถนนศรีสัชนาลัย - สารจิตร   สําหรับถนนสายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนน  คสล. รองลงไปเปนถนนลูกรังและ
ถนนลาดยาง  การคมนาคมใชไดสะดวกทุกฤดูกาล  

 5.2  การประปา    
ครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปา  จํานวน    3,332   หลังคาเรือน 
หนวยงานเจาของกิจการประปา  ของสวนทองถ่ิน    -    แหง             

ประปาภูมิภาค      1       แหง 
     ประปาหมูบาน   -      แหง 

น้ําประปาท่ีผลิตได   จํานวน      5,000   ลบ.ม. / วัน  อัตราการผลิต  2,500  ลบ.ม./ชม. 
น้ําประปาท่ีตองการใช   จํานวน      2,500   ลบ.ม. /วัน 
แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ    (       )  แหลงน้ําใตดิน  ( √  )  แหลงน้ําผิวดิน 
มีแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาหรือไม   (       )  ไมมี        ( √ )  มี  (ระบุ)  1.  อางเก็บน้ําหวยแมสูง 

5.3  การไฟฟา 
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน  
ถนน  ตรอก  ซอย มีไฟฟาสาธารณะ   จํานวน  92 สาย 
ถนน  ตรอก  ซอย ไมมีไฟฟาสาธารณะ     จํานวน    6 สาย 
ไฟฟาสาธารณะ  (ไฟฟาสองสวาง)   จํานวน  1,086  จุด   

5.4  การส่ือสารโทรคมนาคม 
1) มีสํานักงานบริการของบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลัย    

จํานวน 1  แหง ตั้งอยู ในเขตเทศบาล 
      -  มีสัญญาณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
      -  มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

2)  มีท่ีทําการไปรษณีย สาขาศรีสัชนาลัย 1 แหง ตั้งอยูในเขตเทศบาล ใหบริการ รับ - สง   
    ไปรษณีย  พัสดุและธนาณัติ  ฯลฯ 

3) มีเสียงตามสาย/หอกระจายขาว ในเขตเทศบาล ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 
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5.5  สถานท่ีราชการ  และหนวยงานตางๆ 
  1.  ท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย 
  2.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีสัชนาลัย 
  3.  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีสัชนาลัย 
  4.  สํานักงานสัสดีอําเภอศรีสัชนาลัย 

5.  สํานักงานท่ีดินอําเภอศรีสัชนาลัย 
6.  สํานักงานสรรพากรอําเภอศรีสัชนาลัย 

  7.  สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีสัชนาลัย 
  8.  สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสัชนาลัย 
  9.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  10.  สถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลัย 
  11.  โรงเรียนเมืองเชลียง 
  12.  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

13.  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย  (บานหาดสูง) 
  14.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  15.  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสัชนาลัย 
  16.  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุโขทัย 

 5.6  ธนาคาร 
  1.  ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสัชนาลัย 
  2.  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลัย 
  3.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาศรีสัชนาลัย 
  4.  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลัย 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การอุตสาหกรรม   

มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก การทอผาซ่ินตีนจก ,ผาพ้ืนเมืองลายตาง ๆ ,ตีเหล็กและมีอูซอม
รถยนตและจักรยานยนต  7 แหง  
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  - แหง (มีคนงานตั้งแต  200 คน  ข้ึนไป  หรือ 

มีทรัพยสินเกินกวา  50  ลานบาทข้ึนไป) 
จํานวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  - แหง (มีคนงาน  10 – 49  คน  หรือ 

มีทรัพยสินถาวรตั้งแต  10-50  ลานบาท) 
จํานวน   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  - แหง (มีคนงานต่ํากวา  10 คน  หรือมีทรัพยสิน
ถาวรไมเกิน  1  ลานบาท) ไดแก กิจการอุตสาหกรรม 1)  ทําโลหะเปนของใช  (โรงกลึงเหล็ก) 

2) ซอมรถยนต  รถจักรยานยนต 
3) พันไดนาโม 
4) เชื่อมประสานโลหะ  ฯลฯ 
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6.2  การพาณิชยและบริการ   
การพาณชิย 
ธนาคาร     5 แหง    สถานีบริการน้ํามัน  3 แหง 
บริษัท   17 แหง    ศูนยการคา / หางสรรพสินคา - แหง 
หางหุนสวนจํากัด            4 แหง    ตลาดสด   3 แหง 
รานคาตางๆ         324 แหง    โรงฆาสัตว   1 แหง 
หางหุนสวนสามัญ  1       แหง 
สถานบริการ 
โรงแรม    4 แหง 
รานอาหาร   8 แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง 
อ่ืนๆ   - แหง  (รวมสถานบริการ) 
 

6.3 การทองเท่ียว  ในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ  ศูนยหัตถกรรมพ้ืนบาน  
การทอผาพ้ืนเมืองในหมูบาน ตําบลหาดเสี้ยว ซ่ึงประชากรสวนใหญเปนชาวไทยพวน  เปนหมูบานอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  มีพิพิธภัณฑผาทองคํารานสาธร และเปนหมูบานท่ีไดรับการคัดเลือกจากการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย  และเปนทางผานสําหรับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปสถานท่ีตาง ๆ  ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย  เชน  
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย , อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  (ปาคา) , ตนสักใหญ  เปนตน 

   6.4  การเกษตรและแหลงน้ํา 
     ในเขตเทศบาลมีประชากรสวนหนึ่งท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ีเพาะปลูก   

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีการยุบรวมสภาตําบลหาดเสี้ยวมารวมกับเทศบาล  พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญเปน 
พืชลมลุก  ซ่ึงปลูกตามฤดูกาล  เชน ขาว ,ถ่ัวเหลือง ,ถ่ัวแขก และพืชผักสวนครัว  เปนตน 

การเกษตรกรรม 
พ้ืนท่ีทํานา ประมาณ 2,897 ไร    ผลผลิต  1,738 ตัน / ป 
พ้ืนท่ีทําสวน ประมาณ   491 ไร 
พืชสวนท่ีสําคัญ  ไดแก 
 1.  มะนาว    จํานวน       241 ไร ผลผลิต  120 ตัน / ป 

2.  มะมวง       จํานวน         61 ไร ผลผลิต           204 ตัน / ป 
3.  สม     จํานวน         15 ไร ผลผลิต            24 ตัน / ป 
4.  ลําไย    จํานวน         10 ไร ผลผลิต             5 ตัน / ป 
5.  ทุเรียน    จํานวน   2  ไร ผลผลิต    - ตัน / ป 

 6.  อ่ืนๆ      จํานวน       162 ไร ผลผลิต    - ตัน / ป 
พ้ืนท่ีทําไร   ประมาณ 2,713 ไร 
พืชไรท่ีสําคัญ  ไดแก 

1. ออยโรงงาน   จํานวน  1,334 ไร ผลผลิต          13,340 ตัน / ป 
2. ยางพารา  จํานวน  1,205 ไร ผลผลิต    307 ตัน / ป 
3.   มันสําปะหลัง จํานวน      91 ไร ผลผลิต    273 ตัน / ป 
4.   ขาวโพด  จํานวน      83 ไร ผลผลิต     66 ตัน / ป 
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การปศุสัตว 
จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ 

โค    106  ตัว  
กระบือ    336  ตัว  
สุกร             758  ตัว 
เปด     70  ตัว    
ไก           2,441  ตัว    
อ่ืนๆ     -  ตัว 
 

 แหลงน้ําทางการเกษตร 
  1.  บานหาดเส้ียวใต  หมูท่ี 1 

3.1 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน) 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา  

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไมเพียงพอ    

      
 

   3.2 แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แมน้ํา 3       
2 หวย/ลําธาร        
3 คลอง 1     1.0  
4 หนองน้ํา/บึง 2     1.0  
5 น้ําตก        

 

แหลงน้ําธรรมชาติ

อ่ืนๆ        
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   3.3 แหลงน้ําทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แกมลิง        
2 อางเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ 1     1.0  
5 คลองชลประทาน        

 
แหลงน้ํามนุษยสราง
อ่ืนๆ        

 
 
2.  บานหาดเส้ียวเหนือ  หมูท่ี 2 

3.1 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปรมิาณน้ําฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีผ่านมา  
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

   
เพียงพอ ไมเพียงพอ    

      
 

   3.2 แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ทัว่ถงึ ไมทัว่ถึง รอย

ละของ 
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถงึ ไมทั่วถงึ รอยละของครัวเรอืนที่เขาถงึฯ 
1 แมน้ํา        
2 หวย/ลําธาร        
3 คลอง 2     20.0  
4 หนองน้ํา/บึง 1     30.0  
5 น้ําตก        

 
แหลงน้ําธรรมชาติ

อื่นๆ        
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   3.3 แหลงน้ําทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ทัว่ถงึ ไมทัว่ถึง รอย

ละของ 
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถงึ ไมทั่วถงึ รอยละของครัวเรอืนที่เขาถงึฯ 
1 แกมลิง        
2 อางเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน        

 
แหลงน้ํามนุษยสราง
อ่ืนๆ        

- สถานีประมงน้ําจืด      20.0  
 

3.  บานหาดสูง  หมูท่ี 3 
 

 3.1 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปรมิาณน้ําฝน) 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา  

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไมเพียงพอ    

      
 

   3.2 แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แมน้ํา        
2 หวย/ลําธาร        
3 คลอง 1     10.0  
4 หนองน้ํา/บึง 2     5.0  
5 น้ําตก        

 

แหลงน้ําธรรมชาติ

อ่ืนๆ        
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   3.3 แหลงน้ําทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แกมลิง        
2 อางเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ 1     5.0  
5 คลองชลประทาน 2     5.0  

 
แหลงน้ํามนุษยสราง
อ่ืนๆ  

 

      

 

4.  บานใหม  หมูท่ี 4 
 

3.1 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน) 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา  

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไมเพียงพอ    

      
 

   3.2 แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถงึ ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แมน้ํา 3     5.0  
2 หวย/ลําธาร 1     80.0  
3 คลอง 2     50.0  
4 หนองน้ํา/บึง        
5 น้ําตก        

 

แหลงน้ําธรรมชาติ

อ่ืนๆ        
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   3.3 แหลงน้ําทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 

รอยละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แกมลิง        
2 อางเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ 1     20.0  
5 คลองชลประทาน        

 
แหลงน้ํามนุษยสราง
อ่ืนๆ        

 
5.  บานปาไผ  หมูท่ี 5 
 

3.1 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน) 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา  

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไมเพียงพอ    

      
 

   3.2 แหลงน้ําทางการเกษตร (แหลงน้ําธรรมชาติ) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แมน้ํา 2     1.0  
2 หวย/ลําธาร        
3 คลอง 1     80.0  
4 หนองน้ํา/บึง        
5 น้ําตก        

 

แหลงน้ําธรรมชาติ

อ่ืนๆ        
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   3.3 แหลงน้ําทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ลําดับ รายการ 
ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ

การเกษตร 

ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอย

ละของ 

ครัวเรือนท่ีเขาถงึฯ  

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

1 แกมลิง        
2 อางเก็บน้ํา        
3 ฝาย 1     80.0  
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 2     80.0  

 
แหลงน้ํามนุษยสราง
อ่ืนๆ     

 

   

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 ศาสนา 
- การศาสนา  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  รอยละ  99  
- มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา 

วัด (ราษฎร)     จํานวน       6 แหง 
ท่ีพักสงฆ     จํานวน      1 แหง 
ศาลเจา      จํานวน      1 แหง 

7.2 ประเพณี  วัฒนธรรม 
1. งานแหชางบวชนาค  จัดในวันท่ี  7 - 8   เมษายนของทุกป  เปนประเพณีงานบุญของชาว

ไทยพวนอันยิ่งใหญท่ีเชื่อกันวาไดกุศลมาก ไดเปนญาติและสืบตออายุพระพุทธศาสนา  คือ  งานบรรพชาและ
อุปสมบทท่ีพอแม  พ่ีนอง  ญาติ  จัดงานบวชใหลูกหลานโดยแหนาคดวยชางตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก  ซ่ึงจะมีการตกแตงแบบชางศึกในมหาเวสสันดรชาดกและตามท่ีเห็นวาสวยงามเหมาะสม  และผูจะบวชจะ
ไดรับการแตงกาย  เครื่องนุงหมท่ีมีสีสันตางๆ  จัดเปนขบวนแหนาค รอบ ๆ  หมูบานในวันท่ี  7  เมษายน  และ
บวชในวันท่ี  8  เมษายนของทุกปจัดเปนประเพณีเรื่อยมา 

2. งานสงกรานต  จัดในวันท่ี  13  เมษายน  ของทุกป กิจกรรม  เปนงานสงกรานตนั่นเอง  แต
จะแปลกกวาทองถ่ินอ่ืน คือ การอาบน้ํากอนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน จะไปอาบน้ําในแมน้ํายมแตเชามืด
กอนกา (อีกา) ในวันท่ี 13 เมษายนของทุกป โดยเชื่อกันวาเปนการสะเดาะเคราะหตอชะตา ชําระลางมลทิน  
ความชั่วรายท้ังหลายท่ีเกิดกับตนท้ังกาย  ใจ  ใหไหลไปตามน้ําใหหมดสิ้น  เปนสิริมงคลเปนม่ิงขวัญของชีวิตในป
ใหมตอไป 

3. งานสงกรานตคนแก   จัดงานในวันท่ี 22 เมษายน ของทุกป กิจกรรมเปนการจัดงาน
สงกรานตคนแก หรือภาษาไทยพวน เรียกวา  สังขารผูเฒา  หนุมสาวจะเดินทางมาขอขมา  รดน้ําดําหัวขอพรจาก
ผูเฒาผูแก  และจะทําพิธีการบายศรีสูขวัญใหแกผูเฒาผูแก  ซ่ึงเปนประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน 
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4. งานกําฟา  จะจัดในราวเดือน  3   ข้ึน 3 คํ่า   ของทุกป  กิจกรรม เปนประเพณีดั้งเดิมของ
ชาวไทยพวนท่ีคนโบราณกําหนดใหมีการพักผอนหลังจากการคร่ําเครงงานมาเปนแรมป  และจัดใหมีการทําบุญ
กุศลเพ่ือใหเกิดศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว  พรอมท้ังอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ  จะมีการละเลนพ้ืนบาน  
เชน หมาอ้ือ  นางกวัก  นางดง  หมาเตย  ลิงลม  เปนตน 

5. งานจุดบ้ังไฟ  จัดในวันข้ึน  15  คํ่า  เดือน  6  หรือวันวิสาขบูชา ของทุกปกิจกรรม  คืองาน
ขอฟาขอฝนจากเทวดา  เพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาล  และพืชผลอุดมสมบูรณ  

6. งานประเพณีแหองคกฐินทางน้ําของชาวไทยพวนหาดเส้ียว    ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอ   
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  นิยมทํากันตั้งแตวันแรม  1 คํ่า  เดือน  11  ไปจนถึงกลางเดือน  12  การตกแตง 
องคกฐินโดยใชเรือตกแตงอยางสวยงาม  ติดตามดวยขบวนเรือแขง  (เฮือซวง)  มีเรือแขงตั้งแตนอยกวา  10  
ฝพายจนถึง  50  ฝพาย  ประเพณีดังกลาวไดถูกทอดท้ิงมาเปนเวลานานกวา  30 ปแลว   เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
ไดจัดข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง   

7. งานประเพณีรวมบุญรวมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเส้ียว  จะจัดข้ึนในเดือน  11  
ของทุกป  คือ  การเทศนมหาชาติ  ซ่ึงมีการทําอาหารมาถวายพระภิกษุ  ขาวกระยาสารท  ขาวยาคู  ขาวทิพย  
บริเวณบนศาลาจะมีการประดับตกแตงดวยตนกลวย  ตนออย  ธงชัย  ใหเปรียบเสมือนปาหิมพานต  การฟงเทศน
มหาชาติจนครบ  13  กัณฑ  เชื่อกันวาเปนผูแสวงบุญอานิสงคอันยิ่งใหญ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1  แหลงน้ํา 

1)  หนอง บึง   จํานวน  4   แหง    ไดแก 
1.1  หนองเอ่ียน      
1.2  หนองผักลุง   
1.3 หนองหิน  
1.4 หนองเหลาหลวง  

2)  คลอง  ลาํธาร  หวย  แมน้ํา   จํานวน   4   แหง  ไดแก 
2.1  แมน้ํายม 
2.2  คลองตานะ 
2.3  คลองโคง 
2.4  คลองผักลุง 

8.2  การระบายน้ํา 
1)  พ้ืนท่ีน้ําทวมถึง  คิดเปนรอยละ          -      ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2)  ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําทวมนานท่ีสุด  5  วันประมาณชวงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม   
3)  เครื่องสูบน้ํา      มีจํานวน         5         เครื่อง 

8.3 ขยะ 
1)  ปริมาณขยะ    5    ตัน / วัน 
2)  รถยนตท่ีใชในการเก็บขยะ   รวม 3 คัน  แยกเปน 

      ก.  รถยนตคันท่ี  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ   15   ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.  2544 
          ข.  รถยนตคันท่ี  2  รถเก็บขยะอัดทาย  ขนาดความจุ  10  ลบม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2546 
                       ค.  รถยนตคันท่ี  3  รถเก็บขยะอัดทาย  ขนาดความจุ  10  ลบม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2551 

3)  ขยะท่ีเก็บขนได    จํานวน   5   ลบ.ม./วัน 
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4)  ขยะท่ีกําจัดได      จํานวน     5   ลบ.ม./วัน 
     กําจัดขยะโดยวิธี    กองบนพ้ืน            กองบนพ้ืนแลวเผา 
         ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ           หมักทําปุย 
                      เผาในเตาเผาขยะ        อ่ืน  ๆ  (ฝงกลบไมถูกสุขลักษณะ) 

5)  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําจัดใช  32  ไร  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 2  ตําบลหาดเสี้ยว  
       -  หางจากเขตทองถ่ินเปนระยะทาง       7      กม. 
       -  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีใชไปแลว  จํานวน   11     ไร 
       -  เหลือท่ีดินกําจัดขยะไดอีก     จํานวน   21      ไร 
       -  คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก  25 ป 

6)  สภาพการเปนเจาของท่ีดินสําหรับกําจัดขยะ 
        -  ทองถ่ิน  จัดซ้ือเอง  เม่ือ  พ.ศ.  2536            ราคา   305,104   บาท 
       -  เชาท่ีดินเอกชน  ตั้งแต  พ.ศ.   - ราคา      -     บาท 

                           7)  ท่ีดินสํารองท่ีเตรียมไวสําหรับกําจัดขยะ  จํานวน - ไร 
         ท่ีตั้ง  -          หางจากทองถ่ินเปนระยะทาง - กม 

                           8)  นําขยะมูลฝอยไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โดยมุงเนน
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย
กําลังอยูระหวางการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยทุธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง และ
ยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป      
มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตาม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสําคัญ 
     2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลย ีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ 
ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน 
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และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ี
ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัฒนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน  แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide)  ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทํา
ใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต 20 ป
ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ  เง่ือนไขภายนอก
ท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัฒนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและ   
ทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร  องคความรูและ
เทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ี
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ 10 ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัว
มากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชน
ท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 
10 ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) 
สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น 
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ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลก
รอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการ
แยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ 
ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวน
กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต 
การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการ
พัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง 
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 
2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และลาสุดในป 2557
รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 5,7392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.1 ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูก       
เอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมี
ความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย    
ยังต่ํา  ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตางตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง 
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เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี
ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปน  
วงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณ
และลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยท่ีสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ กับขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ั งดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี  สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย 
ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ 
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัฒนเขมขนข้ึน เปนโลก
ไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและ
ขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมาก
ข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปน   
แรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่ง 
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของ
ประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถ
ยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 
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ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะห ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการ
ทํางาน และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการ   
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น   และปญหาความขัดแยงในสังคม   รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ 
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เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทย   
ทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกร
และคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดี มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

2.3 ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประชาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ                  
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร 
สรุปได ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
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(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบรกิารใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 
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(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานยิมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
แตท้ังนี้   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  อยูระหวางการเสนอรางแผนซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจึงไดจัดทําแผน           
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ซ่ึงมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจดัการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิด           
ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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2. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
2.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง     
มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

2.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง  
โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาหมาย 
2.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2556 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

2.3.3 การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

2.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

2.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

3.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

3.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ

ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

3.1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง
เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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3.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน
สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจําเปนสําหรับการสราง
ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคน 
เดียว  เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา    
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการ
ปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน
เปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียว
ทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของ
ไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการ
ทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคา
การลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
3.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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3.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

 (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนด ี  
คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา
ต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

3.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใช
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

3.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชวีิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

3.3 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
3.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

3.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู 
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
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3.3.3  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให

เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ี      
เปนธรรม  เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.3.4  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน 
เปนตน 

3.4  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
3.4.1  การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง  รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

3.4.2  การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน 
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และ  
โลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

3.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ               
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

3.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาต ิโดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน 
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ 
บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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3.5.2  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

3.5.3  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู
หวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทํา
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมาก
ท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแก
ประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

3.5.5  การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค      
ลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.5.6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรง      
ในอนาคต 

3.6  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.6.1  การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจางโครงการ
ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละ    
ยุคสมัย ฯลฯ 

3.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

3.6.3  การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.6.4  การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ 

รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบใน 
วงกวาง 

1.3  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ อุตรดิตถและพิษณุโลก)  

วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (Vision)  
“ศูนยกลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน”  

1. พันธกิจ (Mission)  

1. ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสรางมูลคาเพ่ิมจากนวัตกรรม  

2. การอนุรักษ ฟนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอมและพลังงานเพ่ือเปนรากฐานใน 

    การพัฒนา  

3. เสริมสรางความม่ันคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเปนอยูเพ่ือหนุนเสริมการเติบโตอยาง 

    ยั่งยืน  

4. พัฒนาแหลงทองเท่ียวและการจัดการทองเท่ียวท่ีหลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค  

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

2. สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ(รอยละ)  

3. จานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

4. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมฯ เฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

5. อัตราการเพ่ิมของรายไดจากการจาหนายสินคา OTOP (รอยละ)  

6. สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคมตอผลิตภัณฑ  

    มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

7. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

8. สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณ ลูกโซ  

    (รอยละ)  

9. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณ 

    ลูกโซ (รอยละ)  

10. สัดสวนพ้ืนท่ีปุาไมตอพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด (รอยละ)  

11. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (รอยละ)  

12. จานวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง (รอยละ)  

13. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

14. สัดสวนคนจนดานรายจาย (รอยละ)  

15. อัตราพ่ึงพิง (รอยละ) 99  
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4. ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด  

1. พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรค เพ่ิมมูลคา

และยกระดับสูมาตรฐานระดับสากล  

วัตถุประสงค : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารปลอดภัยบนความตองการของตลาดและ 

        สงเสริมระบบตลาดอยางยั่งยืน  

เปาหมาย  

1. พัฒนาผลิตภาพ ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตรมูลคาสูงใหมีความสอดคลอง

ความตองการของตลาดภายใตมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตระดับสากล  

2. ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนอยางสรางสรรคโดยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีทันสมัย  

3. สรางมูลคารายไดจากการเครือขายเกษตรอุตสาหกรรม ท้ังขนาดเล็ก กลางใหญ กลุมภาคเหนือ

ตอนลาง 1  

ตัวช้ีวัด : 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

  2) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมฯเฉลี่ยตอหัวเพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

  3) อัตราการเพ่ิมของรายไดจากการจาหนายสินคา OTOP (รอยละ)  

  4) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณ  

       ลูกโซ (รอยละ)  

   5) จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

   6) รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และเกษตรแปลงใหญท่ีมีมูลคาสูงและ  

        การไดรับรองมาตรฐาน  

   7) รอยละของผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย อาหารแปร 

        รูปท่ีเพ่ิมข้ึนและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและไดรับรองมาตรฐาน  

   8) จํานวนโครงการสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการเกษตรเพ่ิมมูลคาสงู  

   9) จานวนโครงการสงเสริมผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยเขาสูตลาดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเปน 

       ตลาดการเกษตรท่ีมีศักยภาพสูง  

2. พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง โลจิสติกสและระบบโซอุปทาน สูศูนยกลางอินโดจีนและภูมิภาค  

     วัตถุประสงค : เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเครือขายการคา โครงขายการขนสงคมนาคมและ 

   ระบบโลจิสติกสจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 สูภมิูภาคและอาเซียน  

     เปาหมาย  

1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เปนศูนยกลาง (Hub) การเชื่อมโยงโครงขายโลจิสติกส

และระบบโซอุปทาน ของอินโดจีน และภูมิภาค RCEP เพ่ือยกระดับการคาการลงทุนและสรางรายได  

2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงในกลุมจังหวัดและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆและ  

ตางประเทศสูมาตรฐานระดับสากล   

     ตัวช้ีวัด : 1) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม  

           ตอผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

       2) จํานวนโครงการพัฒนาศูนยกลางระบบโลจิสติกสและยกระดับเสนทางคมนาคม 

           เชื่อมโยงกับโลจิสติกสและ Supply Chain  
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3) รอยละของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนสงใหมีมาตรฐานท่ี 

    นานาชาติยอมรับและเปนสากล  

4) ยกระดับเมืองศูนยกลางการลงทุนดานโลจิสติกส  

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ  

    ฟนฟูอยางเปนระบบและย่ังยืน  

    วัตถุประสงค : อนุรักษฟนฟูและจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

  อยางยั่งยืนบนฐานความสมบูรณของระบบนิเวศ  

    เปาหมาย  

1. สรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการอนุรักษพลังงานทดแทน

อยางเปนระบบและมีความยั่งยืนบนฐานความสมบูรณของระบบนิเวศน  

2. พัฒนาการบริหารจัดการนาของกลุมจังหวัดอยางเปนระบบเพ่ือรองรับแกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย  

3. พัฒนาการบริหารจัดการขยะท่ีไดมาตรฐานและครบวงจร  

4. การจัดการฝุนควัน คุณภาพอากาศ และผลกระทบจากไฟปาในเขตภาคเหนือตอนลาง  

   ตัวช้ีวัด :  1) สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด (รอยละ)  

2) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (รอยละ)  

3) จานวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง (รอยละ)  

4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีปาไม  

5) รอยละขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองและมีตามหลักวิชาการ  

6) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดการสภาพแวดลอมและการใชพลังงานทดแทนในเขต

เมืองและเขตทองเท่ียว  

7) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา  

8) รอยละการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง  

4. พัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรม 

    และดิจิทัล และศูนยกลางการทองเท่ียวการบริการบนฐานนเิวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ 

    มรดกโลก  

   วัตถุประสงค : พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจนวัตกรรมและดิจิตอล สรางแหลง 

                     ทองเท่ียวใหม และพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนมีมูลคา 

                      สูงบนฐานนิเวศ ประวัติศาสตร และกิจกรรมสันทนาการ  

   เปาหมาย  

1. สงเสริมสินคาและบริการเศรษฐกิจสรางสรรคการคาการลงทุนใหเติบโตยั่งยืน  

2. พัฒนาอาชีพและธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล  

3. เปนศูนยกลางเสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลฐานความรูนวัตกรรมและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม ขีด 

    ความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมรายได  

4. เชื่อมโยงเครือขายนวัตกรรมและการศึกษา พรอมดาเนินการถายทอดความรูท้ังในและ 

    ตางประเทศ  

5. สงเสริมการสินคาและบริการ การสงออก การคาชายแดน  
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6. พัฒนาและสรางแหลงทองเท่ียวใหมรองรับการทองเท่ียวมูลคาสูงบนเชิงนิเวศน สุขภาพ  

    และประวัติศาสตรมรดกโลก และอุตสาหกรรมไมซ  

7. สรางมูลคารายไดจากการทองเท่ียวกลุมภาคเหนือตอนลาง1  

ตัวช้ีวัด :  1) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

2) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด แบบ         

    ปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบ 

    ปริมาณลูกโซ (รอยละ)  

   4) จานวนรอยละผูประกอบการท่ีอยูในฐานตลาด Digital Market และ Startup  

   5) อัตราการยกระดับสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและระบบสอบยอนกลับท่ีมี 

       ประสิทธิภาพ  

   6) อัตราของการเพ่ิมเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจดิจิทัล  

   7) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด  

   8) จานวนรอยละชุมชนท่ีไดรับการพัฒนายกระดับสินคาและบริการสูตลาดท่ีมีศักยภาพ  

   9) อัตราของการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานนวัตกรรม  

   10) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียวท้ังภาคสินคาและภาคการใหบริการ  

   11) จานวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับมาตรฐานแหลงทองเท่ียวและ 

         มรดกโลก  

   12) จํานวนการพัฒนากิจกรรมประกอบการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ  

5. นอมนําศาสตรพระราชาพัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข      

    สรางสังคมสุขย่ังยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม  

   วัตถุประสงค: เปนเมืองท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแบบบูรณาการ อยูรวมกัน 

          อยางมีดุลยภาพและยั่งยืน  

   เปาหมาย  

1. ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

    บูรณาการการอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยนาแนวพระราชดําริมาสูการปฏิบัติ  

2. พัฒนาคนทุกชวงวัย ดานคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน  

3. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามไดรับการสืบทอด สืบสาน และการมี 

    จิตสาธารณะ   

ตัวช้ีวัด : 1) รายไดครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (รอยละ)  

  2) สัดสวนคนจนดานรายจาย (รอยละ)  

  3) อัตราพ่ึงพิง (รอยละ)  

  4) รอยละของสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมาตรฐาน  

  5) อัตราการเขาถึงการใหบริการและสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานจากภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ  

  6) ระดับดัชนีความสุขของประชาชนในกลุมจังหวัด  

  7) จานวนโครงการสงเสริมพัฒนา ระบบการศึกษาการสาธารณสุขและการสรางเครือขาย  

      นวัตกรรมของกลุมจังหวัด  
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แนวทางการพัฒนา  

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ 
สุโขทัย และเพชรบูรณ มีศักยภาพเปนแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสาปะหลัง   
ถ่ัวเหลือง และไมผลท่ีจังหวัดอุตรดิตถ นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานตามแนวพัฒนา East-
West Economic Corridor โดยมีพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางความเจรญิรองรับการเปนศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน 
มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ และ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ สําหรับบริการพ้ืนฐานมีโครงขายคมนาคมท้ังการขนสงทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟ
ท่ีจะสนับสนุนการขนสงผูโดยสารและสินคา มีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก เข่ือนแคว
นอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ รวมท้ังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูในการพัฒนาพ้ืนท่ี ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1     
จะมุงเนนการเสริมจุดแข็งท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร การคาการลงทุน และการทองเท่ียว โดยตอยอดการพัฒนาดวย
ฐานความรูและเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการสรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตเดิม พรอมท้ังแกไขจุดออน
ดานการผลิต ทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใชโอกาสดานศักยภาพท่ีตั้งท่ี
สามารถเชื่อมโยงระหวางภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนว North-South Economic Corridor และ East-West 
Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแหง การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้   

(1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป และ
ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย มุงเนนใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนฐานการสราง
รายไดใหกับกลุมจังหวัดฯ ไดอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาระบบ Supply Chain-Logistics สาหรับสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนา การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนใหมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรดวยนวัตกรรมและใหตรงกับความ
ตองการของตลาด  

(2) พัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัดภาคและประเทศใน
กลุมอาเซียน และเพ่ิมการใชโอกาสจากเขตการคาชายแดน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัว และ
การเชื่อมโยงทางการคาและการบริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบาน โดยพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก และระบบ Logistics เพ่ือสนับสนุนการคาและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคม
เชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหมท่ีมีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโลจิสติกสและการกระจายสินคา 
เพ่ือเปนแหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด เพ่ือให
พรอมรองรับการเปนศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสรางความรวมมือในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือขยายการคา
ชายแดน  

(3) สรางคุณคาการทองเท่ียวและผลิตภัณฑทองถ่ินของกลุมจังหวัด ตอยอดการผลิตสินคาและ
บริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม โดยการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดให
เปนเอกลักษณและเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ สงเสริมพัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว
ท้ังการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว การตลาดและบุคลากร สรางความปลอดภัยและมาตรฐานของการทองเท่ียว
ดานท่ีพัก อาหาร และการเดินทาง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนาองค
ความรู การศึกษาวิจัยเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาของทรัพยากรการทองเท่ียว และผลิตภัณฑทองถ่ิน ดวยนวัตกรรมและ
สงเสริมการทางานรวมกันกับเครือขายภาคีตางๆ เพ่ือสรางใหเกิดการขับเคลื่อนในกลุมจังหวัดอยางตอเนื่อง  
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(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนท่ีมุงเนนการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 

ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรแหลงนา และการบริหาร
จัดการนาใหท่ัวถึงและเปนระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหลงกักเก็บนาเดิม และแหลงกักเก็บนาใหม ตามศักยภาพและความ
จําเปนของพ้ืนท่ี สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน นา ปาไม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัย
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังดินถลม ภยัแลง และอุทกภัย มุงเนนการปูองกันการเกิดไฟปาและปญหาฝุนควัน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผล
กระทบท้ังทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน  

(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ มีการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุเพ่ือสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดี ในการรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยมีการวางมาตรการสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเองใหผูสูงอายุ
และระบบสังคมม่ันคงธุรกิจ บริการ และนวัตกรรมดูแลผูสูงอายุและสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
สรางอาชีพและกิจกรรม เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการไดอยางยั่งยืนและเปนโครงขายการคุมครองของ
สังคมใหกับผูสูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะนาไปสูการสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกับผูสูงอายุ 

1.4  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย  
1. วิสัยทัศน : “เมืองมรดกโลกเลิศล้ํา เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและนวตักรรม เมืองแหงอารยธรรม  
                   และความสุขอยางยั่งยืน”  
2. พันธกิจ : 1. เพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง โลจิสติกส และเชื่อมโยงระหวาง  

         จังหวัดและภูมิภาค  
      2. ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูสากล โดยม่ังเนนการทองเท่ียวเชิง    
          มรดกโลก และวัฒนธรรม  
      3. เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา การลงทุน การแขงขันดานการเกษตรโดยใช 

นวัตกรรมเพ่ือแปรรูปในการสรางมูลคาเพ่ิม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน 
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค  

      4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยาง 
          ยั่งยืน  
      5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกชวงวัยใหดีข้ึน  

3. เปาประสงครวม  
     1. จํานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม  

ตัวชี้วัด 1. รอยละอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย  
2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว  
3. รอยละการเพ่ิมข้ึนคาใชจายในการทองเท่ียว  
4. สัดสวนคนจนลดลงในจังหวัดสุโขทัย  

     2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกชวงวัย  
ตัวชี้วัด 1. รอยละของการวางงานลดลง  

2. รอยละของตําบลท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลเด็กปฐมวัย ผูสูงอายุ  
     ในระยะยาวในชุมชน  
3. สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแพทยตอจํานวนประชากร  

3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคืนความอุดมสมบูรณ สรางความสมดุล แก            
    ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตัวชี้วัด 1. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนพ้ืนท่ีปาไม  
2. สัดสวนเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน/พ้ืนท่ีรับประโยชน  
3. รอยละของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตอง  
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     4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ตัวชี้วัด 1.รอยละของคดีอาชญากรรมลดลง  
2. รอยละของคดียาเสพติดลดลง  
3. รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง  
4. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติและ  
    สาธารณภัย 

     5. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได  
ตัวชี้วัด 1. จํานวนการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของจงัหวัด  

2. จํานวนการทํางานดานการบูรณาการในดานตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  
    สิ่งแวดลอม การอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําและดําเนินโครงการของจังหวัดตามแผน 
    ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

4. ประเด็นยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียวใหมีคุณภาพยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่อง 
                    บริการสุขภาพ และการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรค 

มูลคาเพ่ิมสูง  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูปและ  

อุตสาหกรรมสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี 3 นอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตสูสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา การพ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และขยายความรวมมือ  

ความสัมพันธกับตางประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

อยางมีธรรมาภิบาล  

5. เปาหมายในการพัฒนา  
จากการจัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดสุโขทัย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ไดกําหนด

เปาประสงครวมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไวดังนี้  
1. จํานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกชวงวัย  
3. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคืนความอุดมสมบูรณ สรางความ 
    สมดุลแกระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5.พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
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1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย  

  ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสรางสรรค 

  ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสงเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน   

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการเรื่องน้ํา 

1.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 1. นโยบายดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

      เปนนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรือง  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
      1.1 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาของเยาวชน  โดยการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
ใหมีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ  เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กสามารถเขารับการศึกษาในระดับปฐมวัยได
อยางมีคุณภาพ  ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
      1.2 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ดวยการดําเนินการควบคูกันในดานการ
สาธารณสุข  การสงเสริมการออกกําลังกาย และการกีฬา  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  เนนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอยางครบวงจร  ตั้งแตการเสริมสราง-ปองกัน-รักษา-เยยีวยา-ฟนฟู  รวมท้ังการจัดบริการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดอยางท่ัวถึง 
      1.3 การดูแลผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูดอยโอกาสทางสังคมในชุมชน  ใหไดรับสวัสดิการ  สิ่ง
อํานวยความสะดวก  และความชวยเหลืออยางครอบคลุม  และท่ัวถึง  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมโดยพ่ึงพา
ตนเองใหไดมากท่ีสุด  และเรงรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  และหลักประกันรายได 
      1.4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชใน
การควบคุมดูแล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการการรักษาความปลอดภัย  และสรางเครือขายการทํางานระหวางภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  โดยเนนการปองกันกอนเกิดความเสียหาย  และพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และรวดเร็ว 
      1.5 การสงเสริม  และพัฒนาสรางเครือขายปองกันยาเสพติดในชุมชน  เพ่ือใหชุมชนในเขตเทศบาล
เปนชุมชนท่ีหางไกลจากยาเสพติด  และควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในชุมชน 

 2. นโยบายดานการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
      เปนนโยบายท่ีมุงเนนสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
      2.1 การพัฒนา  และสงเสริมการสรางเครือขายของชุมชน (ชุมชนยอย)  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน  ในการรับทราบปญหา  และความตองการของประชาชนในชุมชน  นํามาเสนอเพ่ือนําไปสูการ
แกไข  ใหตรงตอความตองการของประชาชนรวมท้ัง  พัฒนาใหเครือขาย  หรือคณะกรรมการชุมชน  บริหารจัดการและ
รวมมือกับภาครัฐดูแลคนในชุมชน  และสามารถแกไขปญหาเบื้องตนภายในชุมชนได 
      2.2 การสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ในลักษณะเครือขายตางๆ เพ่ิมข้ึน  
เพ่ือเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลในลักษณะ “รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหา” และรณรงคให
ประชาชนไดเห็นความสําคัญตอการมีสวนรวมในระดับตางๆ 
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      2.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนไดจัดกิจกรรมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ
และเกิดกระบวนการเรียนรู  ความเสียสละเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนและตระหนักถึงบทบาท
หนาท่ีของตนเอง 

 3. นโยบายดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชน 
  เปนนโยบายสงเสริมใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต  มีอาชีพเสริม 
สงผลใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูท่ีวางงานหรือผูมีรายไดนอยไดมีงานทําดวยการฝกอาชีพและเพ่ิม
ทักษะ  สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว  และสงเสริมองคความรู
สมัยใหมใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดโดยการสนับสนุนจากทางเทศบาลภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 สงเสริมใหประชาชนใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตสินคา OTOP สําหรับจําหนายใหกับ
นักทองเท่ียวและผูสนใจ  รวมท้ังสงเสริมพัฒนาสถานท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี 
  3.3 สงเสริมและสนับสนุนกลุมรานคา  รานอาหารและตลาดสดในเขตเทศบาลใหเปนท่ีรูจัก  และ
ชื่นชอบของประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียว  รวมท้ังการใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารเพ่ือใหผูบริโภคไดรับประทาน
อาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากสารพิษ 
 

 4. นโยบายดานการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

  เปนนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือใหเกิดความสมดุลของ
สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลอยางท่ัวถึง  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  4.1 มุงเนนการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนดวยการสงเสริมใหมี
การอนุรักษสิ่งแวดลอม  การลดภาวะโลกรอน  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหประชาชนมีสถานท่ีพักผอน  และออกกําลังกายท่ีดี 
  4.2 สงเสริมการปองกันและวางระบบการแกไขปญหาดานมลพิษดานตางๆ เชน ขยะ  มูลฝอย  
น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลพิษทางเสียง  เปนตน 
  4.3 สงเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเทา ตรอก ซอย ตลาดสด และสถานท่ี
สาธารณะอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล  เพ่ือใหอยูในสภาพดี  และเรียบรอย 
 

 5. นโยบายดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

  ศิลปวัฒนธรรมเปนรากเหงาทางภูมิปญญาของทองถ่ิน ท่ีควรตระหนักถึงคุณคาท่ีสืบทอดจากบรรพ
บุรุษ  จําเปนตองอนุรักษไวใหลูกหลาน  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  5.1 การอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  สืบสานประเพณีท่ีเปนเอกลักษณท่ีสะทอนวิถีชีวิต
ของชาวหาดเสี้ยว  ซ่ึงเปนสิ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของชุมชนไวในรูปแบบตางๆ เชน งานประเพณีแหชางบวชนาค
ของชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยว งานประเพณีกําฟา งานประเพณีสังขารผูเฒา งานประเพณีแหกฐินทางน้ํา และงาน
ประเพณีจุดบั้งไฟ เปนตน 
  5.2 สงเสริมกิจการดานศาสนา  ใหเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจใหเกิดเปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนในชุมชน  และเปนศูนยฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหเปนคนดีของสังคม  โดยการนําหลักการทางศาสนามาใช
ในการดําเนินการทุกกิจกรรม 

5.3 สงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
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 6. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  เปนนโยบายท่ีมุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใชชีวิตประจําวัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายแกประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลท่ีพึงจะไดรับบริการพ้ืนฐานโดยเทาเทียมกัน  ตลอดจนยังเปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาในดานอ่ืน  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  6.1 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงถนน  ผิวทางจราจรและสะพานภายในเขตเทศบาลใหได
มาตรฐานและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  เพ่ือความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา  ตลอดจนรองรับ
การพัฒนาของเมืองและอัตราการเติบโตของประชากรในอนาคต 
  6.2 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา  และวางมาตรการแนวทางการปองกัน
ปญหาการเกิดน้ําทวมในกรณีฝนตกในชวงมรสุมของทุกป 
  6.3 ดําเนินการกอสรางและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคการตาง ๆ เชน ไฟฟา
สาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายบอกเสนทางหลักและเสนทางลัด สัญลักษณแจงสถานท่ีสําคัญตางๆ อยาง
ชัดเจน  ตลอดจนปรับปรุงภูมิสถาปตยและทัศนียภาพในเขตเทศบาลใหสวยงามและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
  6.4 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงขยายเขตการประปาของเทศบาลใหไดมาตรฐานมีคุณภาพได
มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค 
  6.5 พัฒนาดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายแกประชาชน รวมท้ังเปนการปองกันและปราบปรามปญหาตางๆ เชน การควบคุมการจราจรและลดอุบัติเหตุ  
การรักษาความม่ันคงภายใน ปญหาอาชญากรรม รวมถึงเปนการปองกันยาเสพติดในชุมชนและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 7. นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  เปนนโยบายท่ีมุงเนนใหการบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
และตอบสนองภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  7.1 สงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน  ภาคประชาคมในการบริหารงานใหมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  7.2 พัฒนาพนักงาน  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง  ใหมีความรู ทักษะและ
ประสบการณในการทํางานอยางมืออาชีพ  และเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมใหมีความตระหนักในหนาท่ีในความเปน
พนักงานและพนักงานจาง  เปนเจาหนาท่ีท่ีดี 
  7.3 นําหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล  เพ่ือใหองคกรมีความโปรงใส
ตรวจสอบได 
  7.4 สรางและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน  และภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาทองถ่ิน
เกิดเปนเครือขายความรวมมือ  ตลอดจนประสานการจัดทําแผนพัฒนารวมกัน  ใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน
และสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.5 สนับสนุน สงเสริม เพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานในการทํางานกับสมาชิก สภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ตลอดจนผูนําทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  กํานัน  ผูใหญบานในการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหการพัฒนาเสมอภาค
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ทุกชุมชน 
  7.6 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจาง  
ใหมีทักษะและประสบการณการบริหารงาน  ดานการเมืองการปกครองและการพัฒนา 
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  7.7 สงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานทางการเมืองของประชาชน  เยาวชน  และองคกรตางๆ 
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  7.8 สงเสริม จัดหา และปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน  
ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอการทํางานขององคกร 

2. ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

 2.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไว  ดังนี้ 
 “ หาดเสี้ยวเมืองนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพียบพรอมประเพณี  วัฒนธรรม       
นอมนําธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.2  พันธกิจ  
  1. ปรบัปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐาน
เพียงพอสะดวกตอประชาชน รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  กีฬา  นันทนาการ  
และการทองเท่ียว   
  3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  เปนธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางดานสังคม             
การสาธารณสุข 
  4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพ  พัฒนารายไดของประชาชน  และแกไขปญหาความยากจน  
โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สูเมืองคารบอนต่ํา  เมืองจักรยาน  และเมืองรูสูภัยพิบัติ  
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  และเปนเมืองนาอยู 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน 

2.3  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป 

2.3.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
           1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
           2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน กีฬา นันทนาการ 
และการทองเท่ียว 
           3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
           4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
           5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
           6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3.2  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
           1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้   
   1.1  การบริหารจัดการใชท่ีดินและผังเมือง 
   1.2  บริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับผังเมือง 
   1.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
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           2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  กีฬาและนันทนาการ  
และการทองเท่ียว  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    2.1  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.4  สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา 
   2.5  สงเสริมการทองเท่ียว 
   2.6  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

           3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   3.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ิมรายได  และการมีงานทํา  เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  สงเสริมการกระจายรายได 

           4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   4.1  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ใหความรูดานสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน 
   4.3  เสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   4.4  สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
   4.5  สนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน 
   4.6  สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว 

           5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ 
   5.2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ี  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5.4  เพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ 
   5.5  สงเสริมกิจการเทศพาณิชย 

         6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   6.1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6.2  จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยกระบวนการมีสวนรวม 
   6.3  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.4  พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
   6.5  พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
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3.  การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา 

ปจจุบันผูบริหารเทศบาล  มีนโยบายสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจชุมชนใหกับทองถ่ินโดยการ
สงเสริมอาชีพใหมีการกระจายรายไดและสรางอาชีพ  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหมีเอกลักษณโดดเดน  ใหมีการบริการข้ัน
พ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  จัดการสิ่งแวดลอมใหมีสภาพเปนบานเมืองนาอยู ชาวชุมชนมีความเอ้ืออาทรสมานฉันท  
ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาโดยระดมความคิดเห็นจากหัวหนาสวนบริหารราชการตางๆ  ตัวแทนประชาคม  
ผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส  อุปสรรค  โดยใชเทคนิค  SWOT  ANALYSIS   เพ่ือวิเคราะหหา
จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคในการพัฒนา  สรุปไดดังนี้ 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

จุดแข็ง (S : Strengths) จุดออน (W : Weaknesses) 
1.  มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคอนขางสมบูรณ 1.  มีงบประมาณท่ีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการ

ของประชาชน 
2.  แผนพัฒนาสามปมีความครอบคลุม  และสนอง
ความตองการของประชาชน 

2.  บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญในงานเฉพาะ
ดาน   

3.  ใหความสําคัญกับผูดอยโอกาส  เชน  เด็ก  คนชรา  
และผูพิการ 

3.  ระบบสารสนเทศยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4.  จํานวนบุคลากรมีเพียงพอกับการปฏิบัติงานตรง
ตามตําแหนงหนาท่ี 

 

5.  มีความพรอมดานครุภัณฑ  อุปกรณ  เครื่องมือ
เครื่องใชท่ีพรอมและทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

6.  มีสถานท่ีรองรับบริการอยางเพียงพอ  
7.  มีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

 

8.  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมเขามาพัฒนา
เทศบาล 
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โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 
1.  ผูนําชุมชนเปนตัวกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนา 

1.  ประชาชนยังไมเขาใจในในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.  มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ  ไมวาจะเปน
ผาพ้ืนเมือง  วิถีชีวิตของชาวไทยพวน  สามารถนํามา
เปนจุดเดนของการทองเท่ียว 

2.  ขาดการรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการทํากิจกรรม 

3.  มีสินคาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณและมี
ชื่อเสียงแพรหลาย  ไดแกผาทอพ้ืนเมือง 

3.  การใหบริการประชาชนมีขอบเขตจํากัดในดาน
ระเบียบกฎหมาย  ขอบงัคับ  และข้ันตอนของทาง
ราชการบังคับ 

4.  ประชาชนสวนใหญมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายไมฟุมเฟอย 4.  การบริหารงานข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีไดรับจาก
รัฐบาลจัดสรรมาให 

5.  ประชาชนไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ 

 

6.  มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีมีชื่อเสียง  สืบทอด
กันมาเปนเวลายาวนาน  เชน  ประเพณีแหชาง 
บวชนาค  ประเพณีแหกฐินทางน้ํา  ฯลฯ 

 

 7.  มีแมน้ํายมไหลผานใจกลางชุมชน  
8.  เปนเมืองท่ีมีความเจริญมีการคมนาคมสะดวก 
ระหวางตําบล / อําเภอ / จังหวัด  และมีระบบสื่อสาร
ครอบคลุมท่ัวถึง 

 

9.  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูใน
ระดับสูง 

 

10.  เปนเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันอยาง
กวางขวาง  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
11. การเมืองมีความสงบเรียบรอย 
 

 

 

  3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  จากการวิเคราะห  จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค  สภาพปญหาของเทศบาลตําบล 
หาดเสี้ยว  โดยภาพรวมของเคาโครงการพัฒนาดานตาง  ๆ  ท่ีผานมา  และโอกาส  ความเปนไปไดท่ีจะบรรลุถึงวิสัยทัศน
ท่ีวางเอาไวภายใตยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดกําหนดเอาไวลวงหนาแลวนั้น  ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

    1)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานนั้น   เนื่องจาก เทศบาลฯ  ไดรับพ้ืนท่ีจากสภาตําบลหาดเสี้ยวยุบรวมพ้ืนท่ีเขามา จึงทําใหเทศบาลมีพ้ืนท่ีท่ีจะตอง
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานมากข้ึน ไดดูแลปรับปรุงถนน    ทางสาธารณะ  แหลงน้ําใหอยูในสภาพท่ีดีไดมาตรฐาน  การ
แกปญหาน้ําทวมทอระบายน้ําอุดตันและ  การติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะใหเต็มพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  เปนการปองกัน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนการปรับปรุงบานเมืองใหสะอาดเรียบรอย  พรอมตอนรับนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ 
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2) พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  กีฬาและนันทนาการและการทองเท่ียว   
การพัฒนาดานการศึกษานั้น    จะเห็นไดวาภายในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสถานศึกษาภาคบังคับ  2 โรงเรียน  มี
โรงเรียนมัธยม  1  โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 โรงเรียนและมีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จํานวน  1  แหง   และเทศบาลไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีก  1  แหง  ทําใหประชาชนรอยละ  99  
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรูไดเทาทันและปรับตัวไดภายใตสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน  และเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวเปนหมูบานไทยพวน  มีวิถีชีวิตของชาวไทย
พวน  มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินมากมาย เชน  งานประเพณีบวชชางบานหาดเสี้ยว , งานประเพณีแหกฐินทางน้ํา , 
งานประเพณีกําฟา และมีพิพิธภัณฑ สาธรผาทองคํา ฯลฯ  ซ่ึงเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี   การมีถนนสาย
หลักและสายรองท่ีสําคัญ    อันไดแก  ทางหลวง  101  ซ่ึงเชื่อมระหวาง  จังหวัดสุโขทัย  - จังหวัดแพร  และทางหลวง  
102  เชื่อมระหวางศรีสัชนาลัย - จังหวัดอุตรดิตถ   และมีสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน  ๆ  ขางเคียง  เชน  อุทยานแหงชาติ    
ศรีสัชนาลัย  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  สามารถพัฒนาตนเองเปนศูนยกลาง   การ
ทองเท่ียวไดเปนอยางดี  นอกจากนั้นยังสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนาและกีฬา 

3)   การพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสินคาซ่ึงถือไดวาเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว  คือ การทอผาพ้ืนเมือง  ถาหากไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ            
การจัดการดานตลาด  การรวมกลุมเพ่ือสรางมาตรฐานคุณภาพสินคา  การหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนและปจจัยอ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวของ  จะเปนชองทางชวยเพ่ิมรายไดและสรางงานภายในชุมชนไดอยางดียิ่งข้ึน  

4)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณคาทางสังคม   เทศบาล ใหความสําคัญกับเด็ก คนชรา  ผูพิการ 
และผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ  โดยใหความชวยเหลือมอบเบี้ยยังชีพ   มีการสงเสริมดานสาธารณสุขดานการควบคุมโรค   
ดานสวัสดิการชุมชน  มีการจัดตั้งเครือขายประชาชนตางๆ เชน ชมรม อสม.  ชมรมผูสูงอายุ  ชมรม อผส.  ชมรมแพทย
แผนไทย  ชมรมผูจําหนายอาหาร  เปนตน  ทําใหคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคมและความเปนอยูของชุมชนดีข้ึน 

5) การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นดานการ 
พัฒนาการเมืองการบริหาร   ตามเง่ือนไขของกฎหมาย  ซ่ึงกําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ในการกําหนดนโยบายตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองรวมท้ัง
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและรัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน  ตามหลักแหงการปกครองตนเอง 
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  นอกจากนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดกําหนดสัดสวนรายไดในสัดสวนไมนอยกวารอยละ  35  ซ่ึง
จะเปนองคประกอบหรือปจจัยท่ีจะทําใหการพัฒนาดานการเมือง   การบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมี
ความกาวหนายิ่งข้ึนตอไปในอนาคต  นอกจากนั้นยังไดเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  โดยพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ
เครื่องใช  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

6) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เทศบาลไดดําเนินงานปรับปรุง
ภูมิทัศนใหเปนบานเมืองนาอยู  ลักษณะอากาศปลอดโปรง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและการบําบัด  
น้ําทวมขังของชุมชน  อีกท้ังการกําหนดมาตรการควบคุมปญหามลพิษทางอากาศ  ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต  ควบคูไปกับ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการสรางสวนสาธารณะ  สวนหยอมในเขตเทศบาล  มีการพัฒนาแหลงน้ําใหมีสภาพท่ีสมบูรณ 
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โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
เทศบาล
ตําบล    

หาดเสี้ยว 

1.พัฒนาเกษตร
ปลอดภัย เกษตร

อัจฉริยะ อาหารแปรรูป
และอุตสาหกรรม

สรางสรรค เพิ่มมูลคา
และยกระดับสู

มาตรฐานระดับสากล 

2.พัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสง   
โลจิสติกสและ

ระบบโซอุปทาน 
สูศูนยกลางอินโด
จีนและภูมภิาค 

3.พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และ

พลังงานสะอาด 
ตลอดจนอนุรักษ  
    ฟนฟูอยางเปน
ระบบและยั่งยืน 

4. พัฒนาขีดความสามารถ
การแขงขันดานเศรษฐกิจ 

การคาการลงทุน บนฐานการ
พัฒนานวัตกรรม และดิจิทัล 
และศูนยกลางการทองเที่ยว

การบริการบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ินใน
เขตจังหวัด

สุโขทัย 

1. สงเสริมและ
พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

2. สงเสริม
อาชีพและ
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

3. การพัฒนาดาน
การสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิต  

 

4. สงเสริมความ
มั่นคง พัฒนา
สังคม และการ

อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

5. สงเสริมและสืบ
สานศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
การทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด

สุโขทัย 

 

ยุทธศาสตร
ของกลุม
จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

1. การพัฒนา
ระบบโครงสราง
พื้นฐานสาธารณ
โภคและ
สาธารณูปการ 

 

2. การพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น กีฬา 
นันทนาการ และ
การทองเที่ยว 

 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม 

 

5. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการ
บริหาร และพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น 

 

6. การพัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

1.การ
เสริมสราง

และ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย 

2.การสราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ

เหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

3. การ
สรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแขงขัน
ไดอยางยั่ง

ยื่น 

4. การ
เติบโตที่

เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

เพื่อการ
พัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

5.ดาน
ความ
มั่นคง 

6.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐและ
ธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 
แหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

1.ดานความ
มั่นคง 

2.ดานการ
สราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน 

3.ดานการ
พัฒนา
และ

เสริมสราง
ศักยภาพ

คน 

4. ดานการ
สรางโอกาส

ความเสมอภาค
และเทาเทียม
กับทางสังคม 

5.ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

6.ดานการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

1.พัฒนาเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว ใหมีคุณภาพยั่งยืน มี
ธุรกิจบริการตอเนื่องบริการ
สุขภาพ และการศึกษาที่ได
มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ
สรางสรรคมูลคาเพิ่มสูง 

2. พัฒนาประสิทธภิาพ
สรางมูลคาเพิ่มผลผลิต
ภาคการเกษตรอาหาร

แปรรูปและอุตสาหกรรม
สรางสรรค 

 

3. นอมนํา
ศาสตรพระราชา 
พัฒนาคนและคุ
ภาพชวีิตสูสังคม

เปนสุขอยาง
ยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
น้ํา การฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

5. เสริมสราง
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
และขยายความ
รวมมอืสัมพันธ
กับตางประเทศ 

7.การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส 

8.วิทยา 
ศาสตร
เทคโนโล
ยี วจิัย
และ 
นวัต 
กรรม 

9.การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.การ
ตางประเ
ทศ 
ประเทศ
เพื่อน
บาน และ
ภูมิภาค 

6. การบริหาร
จัดการน้ํา 

5. นอมนําศาสตร
พระราชาพัฒนาคนทกุ

ชวงวยั ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา สาธารณ 
สุข สรางสังคมสุขยั่งยนื
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

6. พัฒนา
นวัตกรรมระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการอยางมี
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ 

แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  การบริหารจัดการใชที่ดินและผัง
เมือง 
2  บริการโครงสรางพ้ืนฐานที่
สอดคลองกับผังเมือง 
3  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
4  พัฒนาระบบการจราจร 
5  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 

 

1  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา  ทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 
2  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3  สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึก
ใหเกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
4  สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา 
5  สงเสริมการทองเที่ยว 
6  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

1. สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ เพ่ิม
รายได และการมีงานทํา 
เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ  โดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. สงเสริมการกระจาย
รายได 

 

1. เสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
 2.  ใหความรูดานสุขภาพอนามัยและการ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน 
 3.  เสริมและสนับสนุนดานการสาธารณ สุข
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบสวสัดิการชมุชน 
5.  สนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพอนามัย
ใหแกประชาชน 
6. สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ 
2.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานที่ 
บุคลากร และการบริการประชาชน 
3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ
บุคลากรงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ 
5.  สงเสริมกิจการเทศพาณิชย 

1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2  จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  โดย
กระบวนการมีสวนรวม 
3  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
4  พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
5  พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ตามหลักสุขาภิบาล 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 
 

1. การพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณโภคและ
สาธารณูปการ 

2. การพัฒนาระบบ
การศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
กีฬา นันทนาการ และ
การทองเที่ยว 

 

6. การพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณคาทาง
สังคม 

 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

เปาประสงค 

5. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 
และพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 

คาเปาหมาย 

 
“หาดเส้ียวเมืองนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม เพียบพรอม

ประเพณีวัฒนธรรม นอมนําธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

1. ประชาชนมี
โครงสรางพ้ืนฐานที่
ครอบคลุมและได
มาตรฐาน  มีแหลงน้ํา
เพียงพอ 
 

2. เพ่ือสงเสรมิ 
สนับสนุนระบบ
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา 
และการทองเที่ยว 

 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดรับ
การบริหารจัดการอยาง
เหมาะสม 

4. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัย และไดรับ
การสงเคราะห 

 

3. สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

5.เพิ่มประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร โดยเปด
โอกาสใหประชาชน
มีสวนรวม 

1. การพัฒนาโครง 
สรางพื้นฐานฯ   
จํานวน 26 
โครงการ 

2. การพัฒนาระบบ
การศึกษาฯ              
จํานวน 44
โครงการ 

 

6. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติฯ จํานวน 14 
โครงการ 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณคาทาง
สังคม   

จํานวน 44 โครงการ 

 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจ       
จํานวน 9  โครงการ 

 

5. การพัฒนาประ 
สิทธิภาพ การเมือง
การบริหาร จํานวน 
33 โครงการ 
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สวนท่ี  3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.ดานบริหารท่ัวไป 
2.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานเคหะชุมชน 
3.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 

กองวิชาการฯ 
และกองคลัง 

2 การพัฒนาระบบการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
กีฬา  นันทนาการและการ
ทองเท่ียว 

1.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

กองวิชาการฯ 
และกองคลัง 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
 

กองวิชาการฯ 
และกองคลัง 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม 

1.ดานบริหารท่ัวไป 
2.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 
3.ดานการดําเนินการอ่ืน 
 

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสังคม
สงเคราะห 
5.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
6.แผนงานการพาณิชย 

สํานักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

กองวิชาการฯ 
และกองคลัง 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

1.ดานบริหารท่ัวไป 
2.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 
3.ดานเศรษฐกิจ 
4.ดานการดําเนินการอ่ืน 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานการพาณิชย 

สํานักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
 

 

6 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 
2.ดานการเศรษฐกิจ 
 

1.แผนงานเคหะชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

สํานักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
 

กองวิชาการฯ 
และกองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร รวม 4 ดาน รวม 12 แผนงาน รวม 6 กอง รวม 2 กอง 

 



แบบ ผ 01 หนาที่ 1

แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2,250,000 2 2,250,000 2 2,250,000 2 2,250,000 2 2,250,000 10 11,250,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 395,000 2 1,020,000 3 750,000 1 550,000 1 400,000 12 3,115,000

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 13,148,000 6 7,666,000 6 6,189,000 3 2,250,000 3 2,373,000 25 31,626,000

รวมยุทธศาสตรที่ 1 14 15,793,000 10 10,936,000 11 9,189,000 6 5,050,000 6 5,023,000 47 45,991,000

2.1 แผนงานการศึกษา 17 9,246,100 19 9,479,100 19 9,414,100 17 8,680,000 16 8,642,000 88 45,461,300

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ
21 1,595,000 21 1,585,000 21 1,605,000 21 1,605,000 21 1,605,000 105 7,995,000

2.3 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 5 113,000 5 113,000 5 113,000 5 113,000 5 113,000 25 565,000

รวมยุทธศาสตรที่ 2 43 10,841,100 45 11,064,100 45 11,019,100 43 10,285,000 42 10,247,000 218 53,456,300

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

9 358,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 37 1,598,000

รวมยุทธศาสตรที่ 3 9 358,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 37 1,598,000

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 843,000 15 993,000 14 768,000 14 768,000 15 968,000 72 4,340,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข 20 450,000 20 450,000 20 450,000 20 450,000 20 450,000 100 2,250,000

รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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แบบ ผ 01 หนาที่ 2

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็ง 4 602,000 4 602,000 4 602,000 4 602,000 4 602,000 20 3,010,000

4.5 แผนงานการพาณิชย 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

รวมยุทธศาสตรที่ 4 43 2,075,000 44 2,225,000 43 2,000,000 43 2,000,000 44 2,200,000 217 10,500,000

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 28 3,050,000 29 4,350,000 27 2,550,000 28 3,350,000 27 1,850,000 139 15,150,000

5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

5.3 แผนงานการพาณิชย 1 350,000 1 350,000 0 0 1 2,000,000 0 0 3 2,700,000

รวมยุทธศาสตรที่ 5 30 3,450,000 31 4,750,000 28 2,600,000 30 5,400,000 28 1,900,000 147 18,100,000

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 7,660,000 10 7,660,000 10 7,660,000 10 5,660,000 10 5,660,000 50 34,300,000

6.2 แผนงานการเกษตร 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 20 2,150,000

รวมยุทธศาสตรที่ 6 14 8,090,000 14 8,090,000 14 8,090,000 14 6,090,000 14 6,090,000 70 36,450,000

รวมทั้งสิ้น 153 40,607,100 151 37,375,100 148 33,208,100 143 29,135,000 141 25,770,000 736 166,095,300

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของแบบตางๆ (ผ.01 - ผ..01/1 -ผ.02 -ผ.02/1 - ผ.02/2 และสุดทาย ผ.03)

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แบบ ผ 01/1 หนาที่ 1

แบบ ผ.01/1

โครงการพัฒนา

ที่นํามาจาก จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

แผนพัฒนาหมูบาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

และแผนพัฒนา

ชุมชน 5 1,443,000 5 767,000 2 703,000 1 200,000 1 200,000 14 3,313,000

รวมทั้งสิ้น 5 1,443,000 5 767,000 2 703,000 1 200,000 1 200,000 14 3,313,000

หมายเหตุ  แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน ใหเรียงตามลําดับตอจาก แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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แบบ ผ 02 หนาที่ 1

แบบ ผ.02

๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณ

และติดตั้งสัญญาณไฟ

เขียว,ไฟแดงและ

เครื่องหมายจราจรภายใน

เขตเทศบาลและติดตั้งไฟ

กระพริบ

เพื่อลดอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับงานจราจร

ภายในเขตเทศบาล

ติดตั้งสัญาณ

จราจรไฟเขียว

,ไฟแดงติดตั้ง

เครื่องหมาย

สัญาณไฟ

การจราจรติดตั้ง

กระจกมองทาง

จัดหาอุปกรณ

ดานจราจรตาม

บริเวณที่จําเปน

ติดตั้งสัญาณไฟ

กระพริบ

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 อุบัติเหตุ

ลดลงหรือไม

เกิดขึ้นเลย

สถิติการเกิด

อุบัติเหตุ

การจราจร

ภายในเขต

เทศบาลลดลง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

- 56 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎจราจรและ

กฎหมายจราจรเบื้องตน

และการบังคับใชกฎจราจร

เพื่อใหความรูกับเด็ก

และเยาวชนใหมี

ความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจรและกฎหมาย

จราจรเบื้องตนและ

การบังคับใชกฎจราจร

ประชาชน เด็ก 

และเยาวชน ใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 350 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผูเขาอบรม

350 คน

เด็กและเยว

ชนความรู

เกี่ยวกับกฎ

จราจรและ

กฎหมาย

จราจร

เบื้องตนและ

การบังคับใช

กฎจราจร

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1 ขยายเขตไฟฟา บริเวณ

ซอยดอยปูตา (บานนาย

ทวีป –บานนางเตรียม)  

 หมูที่ 5 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา 

ศรีสัชนาลัย

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 540 

เมตร

200,000 ขยายเขต   

ไฟฟาบริเวณ

ซอยดอยปูตา

(บาน นาย

ทวีป –บาน

นางเตรียม) 

หมูที่ 5

ระยะทาง 540

 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 3

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการขยายเขตไฟฟา 

บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล

 2 ตอจากเดิม (บานปา  

 ตอย) หมู 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน 

ภูมิภาคสาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ 

ระยะทาง 150 

เมตร (ตาม

ประมาณการกอง

 ชาง)

 75,000 ขยายเขตไฟฟ

า บริเวณซอย

เชื่อม เทศบาล

 2 ตอ จาก

เดิม (บานปา ต

อย) หมู 1

ระยะ ทาง 

150 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา 

บริเวณซอยปศุสัตวพัฒนา

 หมู 3-4 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน 

ภูมิภาคสาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ 

ระยะทาง 350 

เมตร (ตาม

ประมาณการกอง

 ชาง)

165,000 ขยายเขต   

ไฟฟา บริเวณ

ซอยปศุ สัตว

พัฒนา หมู 

3-4 ระยะทาง

350 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 4

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 ขยายเขตไฟฟา จากโรง

ฆาสัตวสายใต – บาน

นางละมัย หนูพุม หมูที่ 1

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา 

ศรีสัชนาลัย

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 1,230 

เมตร

420,000 ขยายเขต   

ไฟฟา จากโรง

ฆาสัตวสายใต

 – บานนาง

ละมัย หนูพุม

 หมูที่ 1

ระยะทาง 

1,230 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง

5 โครงการขยายเขตไฟฟา 

บริเวณถนนสายเดิ่นขาม 

(ตอ จากเดิม) หมู 1      

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน 

ภูมิภาคสาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ 

ระยะทาง 350 

เมตร (ตาม

ประมาณการ

กองชาง)

165,000 ขยายเขต   

ไฟฟา บริเวณ

ถนนสาย เดิ่น

ขาม หมู 3-4

ระยะทาง 350

 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการขยายเขตไฟฟา 

บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์-

หลัง วัดบานใหม หมู 5 

ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟา สวน 

ภูมิภาคสาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ 

ระยะทาง 400 

เมตร (ตาม

ประมาณการ

กองชาง)

180,000 ขยายเขต   

ไฟฟา บริเวณ

ซอยพันโท ชู

ศักดิ์-หลังวัดบ

าน ใหม หมู 5

ระยะทาง 400

 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง

7 ขยายเขตไฟฟาบริเวณ

รอบอางหนองหิน หมูที่ 2

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา 

ศรีสัชนาลัย

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 1,515 

เมตร

550,000 ขยายเขต    

ไฟฟา บริเวณ

ซอยพันโท    

ชูศักดิ์-หลังวัด

 บานใหม ม. 5

ระยะทาง 

1,515 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 6

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 ขยายเขตไฟฟา สายบาน

นายแกว  ใจหลา หมู 1 

ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มี

แสง สวางที่เพียงพอ 

ตลอดจน อํานวย

ความสะดวก

และ ความปลอดภัย

ในชีวิต

เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา 

ศรีสัชนาลัย

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 1,000 

เมตร

        400,000 ขยายเขต   

ไฟฟา บริเวณ

ถนนสายบาน

นายแกว  ใจ

หลา หมู 1 

ระยะ ทาง 

1,000 เมตร

ประชาชนมี

แสงสวางและ

ความ

ปลอดภัย 

และมีไฟฟาใช 

 ในครัวเรือนอย

างเพียงพอ

กองชาง

9 ขยายเขตประปาบริเวณ

ซอยตาคํา หมูที่ 3       

ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี 

น้ําประปาใชอุปโภค 

และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการ

ประปาสวน

ภูมิภาค สาขา    

 ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 78 

เมตร

        195,000 ขยายเขต

ประปา

บริเวณซอย

ตาคํา หมู 3 

ระยะทาง 78 

เมตร

ประชาชนมี

น้ําประปา ใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง 

เพียงพอ และ

 ทั่วถึง

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 7

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการขยายเขตประปา

 บริเวณถนนพระรวง หมู

 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี 

น้ําประปาใชอุปโภค 

และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการ

ประปาสวน 

ภูมิภาค สาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ 

ระยะทาง 250 

เมตร (ตาม

ประมาณการกอง

 ชาง)

200,000 ขยายเขต

ประปา 

บริเวณถนน

พระ รวง หมู 3

ระยะทาง 250

 เมตร

ประชาชนมี

น้ําประปา ใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง 

เพียงพอ และ

 ทั่วถึง

กองชาง

11 ขยายเขตประปา จาก 

โรงฆาสัตว – บานนาย

เสถียร ยมเกิด หมูที่ 1   

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี 

น้ําประปาใชอุปโภค 

และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการ

ประปาสวน

ภูมิภาค สาขา 

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 520 

เมตร

600,000 ขยายเขต

ประปา จาก

โรงฆาสัตว – 

บานนาย

เสถียร ยมเกิด

 หมูที่ 1

ระยะทาง 520

 เมตร

ประชาชนมี

น้ําประปา ใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง 

เพียงพอ และ

 ทั่วถึง

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 8

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 ขยายเขตประปาจากหนา

โรงแรมชนาลัย รีสอรท 

ถึงทางเขาอางหนองหิน 

หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี 

น้ําประปาใชอุปโภค 

และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการ

ประปาสวน

ภูมิภาค สาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการ

กองชาง) 

ระยะทาง 300 

เมตร

        750,000 ขยายเขต

ประปาจาก

หนาโรงแรม

ชนาลัย รี

สอรท ถึง

ทางเขาอาง

หนองหิน หมู

ที่ 2

ระยะทาง 300

 เมตร

ประชาชนมี

น้ําประปา ใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง 

เพียงพอ และ

 ทั่วถึง

กองชาง

รวม 12 โครงการ 395,000 1,020,000 750,000 550,000 400,000

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอสราง ถนน 

คสล. บริเวณเชื่อมซอย

อุดรพัฒนา (รานแดง

ปลาทู) หมูที่ 1 ต.หาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีถนนที่มี

มาตรฐาน เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.50 

เมตร ยาว 46 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 161

 ตารางเมตร

90,000 ประชาชน

สัญจรไปมาได

อยางสะดวก

ขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 9

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการกอสราง ถนน 

คสล. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล.บริเวณ

เชื่อมถนนพิศาลดําริ- 

เขื่อนเรียงหิน หมูที่ 1 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีและ

บรรเทาความ

เดือดรอนจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.00 

เมตร ยาว 34 

เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 102

 ตารางเมตร 

พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล.

ขนาด Ø0.40 

เมตร จํานวน40

ทอน พรอมบอพัก

290,000 ประชาชน

สัญจรไปมาได

อยางสะดวก

ขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง

3 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนพิศาล

ดําริ-คลองยายยา  หมูที่ 

1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.50 ม. 

ยาว 130 ม. ลึก

เฉลี่ย0.70 ม.

480,000 แกไขปญหา

น้ําทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

4 โครงการกอสราง ถนน 

คสล. บริเวณเชื่อมทาง

หลวงหมายเลข 102 

(ขางรานศรีสัชนาลัย

สติ๊กเกอร) หมูที่ 2 ต.หาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีถนนที่มี

มาตรฐาน เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.50 

เมตร ยาว 154 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 539

 ตารางเมตร

280,000 ประชาชน

สัญจรไปมาได

อยางสะดวก

ขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 10

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการกอสราง

ปรับปรุงผิวถนน    แอส

ฟสทติกคอนกรีต ซอย

สําเริงฤทธิ์     หมูที่ 2 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีถนนที่มี

มาตรฐาน เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางปรับปรุง

ผิวแอสฟสทติ

กคอนกรีต กวาง

 5.00 เมตร ยาว

 307 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,535 

ตารางเมตร

540,000 ประชาชน

สัญจรไปมาได

อยางสะดวก

ขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง

6 โครงการกอสราง ถนน 

คสล.บริเวณเชื่อมถนน

ชมปรีดา (ขางบานหมอ

เปา) หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีถนนที่มี

มาตรฐาน เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.00 

เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 

1,500 ตรม.

780,000 ประชาชน

สัญจรไปมาได

อยางสะดวก

ขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง

7 โครงการกอสรางสะพาน

เหล็ก บริเวณทายคลอง

หนองผักลุง หมูที่ 2 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อประชาชนมีทาง

สัญจรสะดวกขึ้น

กอสรางสะพาน

เหล็ก กวาง 2 

เมตร ยาว 15.40

 เมตร

150,000 มีสะพาน

สัญจรที่สะดวก

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง

8 โครงการโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อซอมแซมถนนให

ใชงานไดตามปกติ

ปรับปรุง

ซอมแซม ถนนใน

เขตเทศ บาล

ตามประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนที่ชํารุดใช

งานไดตามปกติ

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 11

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. บริเวณซอยเชื่อม

ถนนทางหลวงหมายเลข 

101 (บานนางผองศรี)  

หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.50 ม. 

ยาว 78 ม. ลึก

เฉลี่ย0.30 ม.

พรอมบอพักน้ํา

จํานวน 1 บอ

273,000 แกไขปญหา

น้ําทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

10 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงค บริเวณวัด

นอย หมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อประชาชนมีพื้นที่

ในการจัดกิจกรรมใน

ชุมชน

กอสรางลาน 

คสล. ก.17.50 ม.

 ย 22 ม หนา 

0.10 ม. มีพื้นที่

ไมนอยกวา 374

 ตรม.

150,000 ประชาชนมี

ลานจัด

กิจกรรม

ประชาชนมี

ลานจัด

กิจกรรม

กองชาง

11 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. บริเวณซอยเชื่อม

ถนนหาดสูง-บานใหม  

หมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.50 ม. 

ยาว 56 ม. ลึก

เฉลี่ย0.30 ม.

196,000 แกไขปญหา

น้ําทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

12 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. บริเวณซอย

เทศบาล 6 เชื่อมซอย

เทศบาล 7  หมูที่ 3 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.50 ม. 

ยาว 94 ม. ลึก

เฉลี่ย0.30 ม.

        329,000 แกไขปญหา

น้ําทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

รวม 12 โครงการ 620,000 1,126,000 1,689,000 250,000 373,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 12

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3,265,000 4,396,000 4,689,000 3,050,000 3,023,000

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. นอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาคนและคุภาพชีวิตสูสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

    2.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการอาหารเสริม

(นม)สําหรับเด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาลและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็ก

นักเรียน

ซื้อนมใหเด็ก

นักเรียนโรงเรียน

ในเขตเทศบาล

และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

2,400,000 2,395,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 เด็กนักเรียน

ทุกคนไดรับ

โภชนาการ

และมี

พัฒนาการ

ตามวัย

การ

โภชนาการ

ของเด็กวัย

เรียนดีขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อเปน

คาอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็กปฐมวัย

จัดสรรเงิน

อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

1,323,000 1,320,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กนักเรียน

ทุกคนไดรับ

โภชนาการ

และมี

พัฒนาการ

ตามวัย

การ

โภชนาการ

ของเด็ก

ปฐมวัยดีขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อเปน

คาอาหารกลางวัน

นักเรียนในเขตเทศบาล

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็ก

นักเรียน

จัดสรรเงิน

อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขต 

จํานวน 2  

โรงเรียน

4,000,000 3,950,000 3,950,000 3,900,000 3,900,000
เด็กนักเรียน

ทุกคนไดรับ

โภชนาการ

และมี

พัฒนาการ

ตามวัย

การ

โภชนาการ

ของเด็กวัย

เรียนดีขึ้น

กองการศึกษา

รวมยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 26 โครงการ
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แบบ ผ 02 หนาที่ 13

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนและ

วัสดุการศึกษา

เพื่อจัดหาสื่อการ

เรียนการสอนและ

วัสดุการศึกษาให

เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยวมี

สื่อการเรียนการ

สอนและวัสดุ

การศึกษาอยาง

เพียงพอ

459,000 450,000 450,000 420,000 420,000 ครูและ

นักเรียนมีสื่อ

การเรียนการ

สอนและวัสดุ

การศึกษา

ครบทุก

ระดับชั้น

มีสื่อการเรียน

การสอนและ

วัสดุ

การศึกษา

อยางเพียงพอ

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาหนังสือ

เรียน)

เพื่อจัดประสบการณ

การเรียนรูอยาง

เหมาะสม

เด็กนักเรียน

จํานวน 270 คน

54000 54,000 54,000 54,000 54,000 รอยละของ

นักเรียนที่

ไดรับการ

สงเสริม

เด็กไดรับการ

เรียนรู และ

พัฒนาการที่

เหมาะสมตาม

วัย

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาอุปกรณ

การเรียน)

เพื่อใชในการเรียน

การสอนไดตามความ

ตองการของนักเรียน

แตละชวงอายุ

เด็กนักเรียน

จํานวน 270 คน

54,000 54,000 54,000 54,000 36,000 รอยละของ

นักเรียนที่

ไดรับการ

พัฒนา

ลดคาครองชีพ

ใหกับ

ผูปกครอง

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คา

เครื่องแบบนักเรียน)

เพื่อใหนักเรียนไดมี

เครื่องแบบนักเรียน

เพียงพอ

เด็กนักเรียน

จํานวน 270 คน

81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 รอยละของ

นักเรียนที่ได

เครื่องแบบ

นักเรียน

ลดคาครอง

ชีพของ

ผูปกครอง

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน)

เพื่อพัฒนาผูเรียน

ดานรางกายจิตใจ  

อารมณ สังคม 

สติปญญา ที่

เหมาะสมกับเด็ก

เด็กนักเรียน

จํานวน 270 คน

116,100 116,100 116,100 116,000 116,000 รอยละของ

นักเรียนที่

ไดรับการ

พัฒนา

ลดคาครองชีพ

ใหกับ

ผูปกครอง

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 14

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการสงเสริมและจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

เนื่องในงานวันเด็ก

แหงชาติ

1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก

ไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย อารมณ

สังคม และสติปญญา

 2.เพื่อใหเด็กเกิด

การพัฒนาเหมาะสม

ตามวัยกลาคิด กลา

ทํากลาแสดงออก

เด็กในเขต

เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

เด็กในเขต

เทศบาลไดรับ

การพัฒนา

และกลา

แสดงออก

อยางเหมาะสม

1. เด็กไดรับ

การพัฒนา

ดานรางกาย

อารมณสังคม

และ

สติปญญา

อยาง

เหมาะสมตาม

วัย2. เด็กเกิด

การพัฒนา มี

ความกลาคิด 

กลาทํา กลา

แสดงออก

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 15

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการสงเสริมเด็กและ

เยาวชน ดานการสงเสริม

อาชีพที่ยั่งยืน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดรับความรู

และทักษะในการฝก

อาชีพขั้นพื้นฐาน2. 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดนําความรู

ที่ไดรับสามารถนําไป

สรางอาชีพเสริมสราง

รายไดใหกับ

ครอบครัว3. เพื่อให

เด็กและ3. เพื่อให

เด็กและ

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

เด็กและ

เยาวชนไดรับ

ความรูทักษะ

ในการฝก

อาชีพ และ

นําไปสราง

อาชีพได

1. เด็กและ

เยาวชนไดรับ

ความรูและ

เกิดทักษะใน

การฝกอาชีพ

ขั้นพื้นฐาน 2. 

เด็กและ

เยาวชนไดนํา

ความรูที่ไดรับ

สามารถนําไป

สรางอาชีพ

เสริม

ครอบครัว

เพิ่มขึ้น3. เด็ก

และเยาวชน

เกิดจิตสํานึก

ในการ

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 16

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการสงเสริมเด็กและ

เยาวชน ดานการฟอนรํา

เพลงพื้นบาน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรูและ

รวมกันอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นและมี

ทักษะทาฟอน

พื้นบาน ที่เปน

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นใหคงอยู

ตอไป2. เพื่อใหเด็ก

และเยาวชนใช

เยาวชนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

เด็กและ

เยาวชนได

รวมกัน

อนุรักษภูมิ

ปญญา

ทองถิ่นและมี

ทักษะทาฟอน

รํา

1. เด็กและ

เยาวชนได

เรียนรู และ

รวมทองถิ่น

และมีทักษะ

ทาฟอน

พื้นบาน ที่

เปน

วัฒนธรรมอัน

ดีงามของ

ทองถิ่นใหคง

อยูตอไป2. 

เด็กและ

เยาวชนใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน

 หางไกลยา

เสพติด

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 17

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการสงเสริมเด็กและ

เยาวชน ดานดนตรี

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรู

ทักษะดานดนตรี2. 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะดาน

ดนตรี

1. เด็กและ

เยาวชนได

เรียนรูทักษะ 

ดานดนตรี2. 

เด็กและ

เยาวชนใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน

 หางไกลยา

เสพติด

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 18

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 โครงการสงเสริมเด็กและ

เยาวชน ดานวัฒนธรรม

ประเพณีพื้นบาน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรูและ

รวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี

พื้นบาน2. เพื่อใหเด็ก

และเยาวชนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

จํานวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ

เด็กและ

เยาวชนได

รวมกัน

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณี

พื้นบาน

1. เด็กและ

เยาวชน

เรียนรูและ

รวมกัน

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณี

พื้นบาน2. 

เด็กและ

เยาวชนใช

เวลาวางให

เกิดใชเวลา

วางใหเกิดใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน

 หางไกลยา

เสพติด

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 19

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการสงเสริมเด็กและ

เยาวชน ดานวิถีชีวิตและ

ภูมิปญญา ไทยพวนบาน

หาดเสี้ยว

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชน เรียนรู

รากเหงา และวิถีของ

บรรพบุรุษไทยพวน

บานหาดเสี้ยว2. เพื่อ

ปลูกจิตสํานึกที่ดี

ใหกับเด็กและเยาวชน

 เกิดความตระหนัก

และเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษสืบ

สานคุณคาทาง

วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตชุมชนสราง

ความภูมิใจและสํานึก

รักบานเกิด

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 30 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

เด็กและ

เยาวชนไดรับ

ความรูและ

รวมกัน

อนุรักษวิถี

ชีวิตและภูมิ

ปญญาไทย

พวนบานหาด

เสี้ยว

เด็กและ

เยาวชนเกิด

การเรียนรูและ

เขาใจ ความ

เปนรากเหงา

วิถีชีวิตของ

บรรพบุรุษ 

ไทยพวนบาน

หาดเสี้ยว เกิด

จิตสํานึกที่ดี 

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

และสํานึกรัก

บานเกิดเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 20

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมบริเวณอาคาร

ดานหนาศพด.ฯ ทต.

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหเด็กมีทางเดิน

บริเวณหนาอาคาร 

ศพด.ฯมีหลังคาที่

ปองกันแสงแดดและ

น้ําฝนสรางความ

ปลอดภัยใหกับเด็ก

กอสรางหลังคา

คลุมดานหนา

ศพด.ฯ พื้นที่ไม

นอยกวา104 

ตร.ม.

404,000 404,000 404,000 มีหลังคาคลุม

ดานหนา

อาคารศพด.ฯ

 สรางความ

ปลอดภัย

ใหกับเด็ก

เด็กมีทางเดิน

บริเวณ

ดานหนา

อาคาร ศพด.

ฯมีหลังคาที่

ปองกัน

แสงแดดและ

น้ําฝน สราง

ความ

ปลอดภัย

ใหกับเด็ก

กองการศึกษา

16 โครงการกอสรางหลังคา

เชื่อมระหวางอาคารเรียน

1.เพื่อมุงหลังคา

ทางเดิน เพื่อเชื่อม

อาคารแตละอาคาร2.

 เพื่อใหนักเรียนมี

ความสะดวกในการ

เดินระหวางอาคาร

กอสรางหลังคา

ทางเดินเชื่อม

อาคาร

250,000 250,000 250,000 มีหลังคาคลุม

ทางเดิน เพื่อ

เชื่อมอาคาร

แตะละอาคาร 

เพื่อ

ความปลอภัย

ใหกับเด็ก

1.มีหลังคา

ทางเดินเชื่อม

อาคาร2. 

นักเรียน

บุคลากร 

ผูปกครองมี

ความสะดวก

ในการเดิน

ระหวางทาง

อาคารและ

อาคารและ

โรงอาหาร

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 21

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 โครงการปูหญาเทียม

ดานหนา ศพด.ทต.หาด

เสี้ยว

1.เพื่อสรางความ

สวยงาม เสริม

บรรยากาศใหรมรื่น2.

 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 ทําใหเด็กใกลชิด

ธรรมชาติไดมากขึ้น3.

 เพื่อลดอันตรายและ

หลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บและความ

รุนแรงในกรณีลมลง

พื้น

ปูหญาเทียม

ดานหนา 

ศพด.ทต.หาด

เสี้ยวพื่นที่ไม

นอยกวา144 

ตร.ม.

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯมี

สนามหญา

เทียมพื้นที่ไม

นอยกวา144 

ตร.ม.ใชใน

การออก-

กําลังกาย 

และวิ่งเลน ใน

การเสริม

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกาย

1.ศพด.ฯ มี

ทัศนยภาพ

สวยงาม เสริม

เสริม

บรรยากาศใน

การทํา

กิจกรรม2. 

เด็กนักเรียน

ไดสัมผัสพื้นที่

สีเขียวมากขึ้น

3.สรางความ

ปลอดภัยและ

ลดความ

รุนแรงในกรณี

เด็กนักเรียน

ลมลง

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 22

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 โครงการกอสรางเวที

ศพด. ทต.หาดเสี้ยว

เพื่อกอสรางเวที 

ใหกับเด็กนักเรียน 

ศพด.ใชจัดกิจกรรม

ตางๆ ตลอดจน

กิจกรรมตางๆของ

เทศบาลฯอยาง

เหมาะสม

กอสรางเวที

ศพด.ทต.หาด

เสี้ยวขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา5X8 

ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.ทต.หาด

เสี้ยวมีเวทีใช

จัดกิจกรรม

ขนาดพื้นที่ไม

นอยกวา5x8 

ม.

ศพด.ทต.หาด

เสี้ยวมีเวทีใน

การจัด

กิจกรรมตางๆ

ตลอดจน

กิจกรรมตางๆ

ของเทศบาลฯ

อยางเหมาะสม

กองการศึกษา

19 โครงการลาดพื้น

ปูนซีเมนตพรอมปูหญา

เทียมบริเวณพื้นโดม 

ศพดหาดเสี้ยว เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชเปนที่ใหเด็ก

นักเรียนออกกําลัง

กายและเสริมสราง

พัฒนาการทางดาน

รางกาย และ

สติปญญา

ปรับปรุงพื้นโดม

ของ ศพด.หาด

เสี้ยวพี้นที่ไม

นอยกวา19.5x20

 ม.

        200,000         200,000        200,000         200,000 รอยละของ

เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกายและ

สติปญญา

เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนมี

สถานที่ออก

กําลังกายและ

เสริมสราง

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกาย และ

สติปญญา

กองการศึกษา

รวม 19 โครงการ 9,246,100 9,479,100 9,414,100 8,680,000 8,642,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 23

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

    2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 โครงการจัดงานประเพณี

บุญบั้งไฟ (สังขานตผูเฒา

 หมู 3)

1. เพื่อสงเสริม

สนับสนุน สืบสาน

และอนุรักษ 

ประเพณีจุดบั้งไฟให

คงอยูสืบไป 2. เพื่อ

ความสามัคคีรวมมือ 

รวมแรงรวมใจ ของ

ชาวชุมชนบานหาดสูง

ชาวชุมชนบาน

หาดสูงเขารวม

โครงการ 300 คน

          15,000           15,000           15,000          15,000           15,000 ชาวชุมชน

บานหาดสูงมี

สวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1. ชาวชุมชน

บานหาดสูง มี

สวนรวม

อนุรักษ

ประเพณีจุดบั้ง

ไฟใหคงอยู

ตอไป2. ทําให

ชาวชุมชนเกิด

ความรัก 

ความสามัคคี 

รวมมือ รวม

แรง รวมใจ

ของชาว

ชุมชนบาน

หาดสูงได

รวมกันรักษา

กองการศึกษา

- 78 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 24

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการ สืบสานและ

อนุรักษประเพณีจุดบั้งไฟ

เปนพุทธบูชา

1. เพื่อสงเสริม

สนับสนุน สืบสาน

และอนุรักษประเพณี

จุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา

ใหคงอยูสืบไป 2. 

เพื่อใหชาวชุมชนเกิด

ความรักความสามัคคี

รวมมือ รวมแรง รวม

ใจ ของชาวประเพณี

ใหไปยังลูกหลานสืบ

ทอด

ชาวชุมชน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว เขา

รวมโครงการ

1,000 คน

          25,000           25,000           25,000          25,000           25,000 ประชาชน

และมีสวนรวม

ในการอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1. ชาวชุมชน

หาดเสี้ยว มี

สวนรวม

อนุรักษ

ประเพณีจุดบั้ง

ไฟเปนพุทธ

บูชาใหคงอยู

สืบไป 2. ทํา

ใหเกิดความ

รักและความ

สามัคคี 

รวมมือ รวม

แรงรวมใจกัน

รักษาอนุรักษ

ประเพณี

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 25

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการประเพณีรดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุ

1. เพื่อสงเสริม

สุขภาพกาย

สุขภาพจิตตลอดจน

การดูแลสุขอนามัย

ของผูสูงอายุ 2. เพื่อ

เปนการอนุรักษสืบ

สานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

ผูสูงอายุในชุมชน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว เขา

รวมกิจกรรม

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 ประชาชนและ

ในเขต

เทศบาลมี

สวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1.ผูสูงอายุมี

สุขภาพกาย 

และ

สุขภาพจิต

ตลอดจนการ

ดูแล

สุขอนามัยดี

ขึ้น 2. การ

อนุรักษและ

สืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรมอัน

ดีงามของ

ทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 26

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการประเพณีแหชาง

บวชนาคไทยพวนบาน

หาดเสี้ยว

1. เพื่อเปนการ

อนุรักษสืบทอด

ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม

และเสริมสราง

เอกลักษณของชาว

ไทยพวนบานหาด

เสี้ยวใหคงอยูสืบ

ตอไป 2. เพื่อเปน

การสนับสนุนและ

สงเสริมการของชาว

ไทยพวนทองเที่ยว

เชิงอนุรักษบานหาด

เสี้ยว

1. ชาง จํานวน15

 เชือก 2. ชุมชน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวเขารวม

ขบวนแหชาง

บวชนาค จํานวน

1,000 คน

        500,000         500,000         500,000        500,000         500,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1. ชุมชนมี

ความรัก 

ความสามัคคี 

2. ชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

จาก

นักทองเที่ยว

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 27

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการรวมกิจกรรม

ประเพณีสรงน้ําโอยทาน

สงกรานตศรีสัชนาลัย

1. เพื่อเปนการ

สนับสนุน สงเสริม

การทองเที่ยวดาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของอําเภอ

ศรีสัชนาลัย 2. เพื่อ

เปนการเผยแพร

ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นใหเปนที่

รูจักกันแพรหลาย

โอยทาน จํานวน

ชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เขารวมขบวน

งานประเพณีสรง

น้ํา200 คน

          50,000           40,000           40,000          40,000           40,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1. ชุมชนมี

ความรักควม

สามัคคี รวม

แรงรวมใจกัน

ในการสืบสาน

อนุรักษ

ประเพณีให

เปนที่รูจักกัน

อยาง

แพรหลาย2. 

ไดรวม

กิจกรรมกับ

ชุมชนและ

อําเภอบรรลุ

ตาม

วัตถุประสงค

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 28

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการยอยอดีตศรีสัชน

ลัย นุงผาไทยใสเงินทอง 

ลายโบราณ

1. เพื่อระลึกถึงคุณ

งานความดีที่บรรพ

บุรุษไดสรางไว2. 

เพื่ออนุรักษรักษา

วัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชุมชน

และยอนรอยวิถีชีวิต

ชาวตําบลหาดเสี้ยว

ใหคงอยู

สรางบานจําลอง

หมูบานตําบล

หาดเสี้ยวในอดีต

และนําการแสดง

วัฒนธรรมของ

ชุมชนเขารวม

เผยแพรในหมูบาน

          80,000           80,000         100,000        100,000         100,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

1.ชาวชุมชน

เทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยว ระลึกถึง

คุณงามความ

ดีที่บรรพบุรุษ

ไดสรางไว

กองการศึกษา

7 โครงการ รวมกิจกรรม

งานวันของดีศรีสัชนาลัย

และเทศกาลอาหาร

1. เพื่อสงเสริมและ

เผยแพรผลผลิต

ทางการเกษตรของ

อําเภอศรีสัชนาลัย2. 

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ

ในชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

ผลผลิตทาง

การเกษตรของ

อําเภอศรีสัชนา

ลัยเปนที่รูจักกัน

แพรหลาย

          90,000           90,000           90,000          90,000           90,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

จัดขบวนแห

วัฒนธรรม

และของดี

ตําบลหาดเสี้ยว

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 29

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 โครงการ การจัดงานลาน

วัฒนธรรม กําฟาบานเฮา

1. เพื่อสงเสริมและ

เผยแพรงาน

วัฒนธรรมประเพณี

ของชาวไทยพวน

บานหาดเสี้ยวใหเปน

ที่รูจักกันแพรหลาย

มากขึ้น2. เพื่อใหเด็ก

 และเยาวชนรุนหลัง

เกิดจิตสํานึก และ

รวมกันรักษา

ประเพณีอันดีงาม

วัฒนธรรมของชาว

ไทยพวน

ชาวชุมชน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว7 

ชุมชน เขารวม

โครงการ จํานวน

1,000 คน

        100,000         100,000         100,000        100,000         100,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

 งานประเพณี

กําฟาของชาว

ไทยพวนบาน

หาดเสี้ยวเปน

ที่รูจักกัน

แพรหลาย

มากขึ้นยาว

ชนรุนหลังเกิด

จิตสํานึกและ

รวมกันรักษา

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามสราง

ความสามัคคี

ระหวางชุมชน

กองการศึกษา

- 84 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 30

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการสงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระ

เกียรติฯ

1. เพื่อใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลพนักงาน

เทศบาลทุกคนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไดเขารวม

ปฏิบัติธรรมนอม

เกลาฯถวายเปนพระ

ราชกุศล

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงาน

เทศบาลทุกคน 

และ

พุทธศาสนิกชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 200 คน

          50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 คณะผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงาน

เทศบาล และ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

รวมกันปฏิบัติ

ธรรม ถวาย

เปนพระราช

กุศล

คณะผูบริหาร

 สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงาน

เทศบาลทุกคน

 และ

ประชาชนได

เขารวมปฎิบัติ

 นอมเกลาฯ

ถวายเปนพระ

ราชกุศล

กองการศึกษา

10 โครงการสงเสริม

สนับสนุนงานศาสนา 

งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อเปนการ

สนับสนุนงานศาสนา

ของชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว2. 

เพื่ออนุรักษ งาน

วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

ชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

          50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีสวนรวมใน

การอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี

เพิ่มขึ้น

สนับสนุนงาน

ศาสนาดํารง

อยูสืบตอไป2.

 งาน

วัฒนธรรม 

ประเพณี

ทองถิ่น ไดรับ

การอนุรักษ

คงอยูสืบไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 31

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการรวมอนุรักษงาน

ประเพณีลอยกระทงเผา

เทียน เลนไฟจังหวัด

สุโขทัย

เพื่ออนุรักษและ

สงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

ของจังหวัดสุโขทัย 

ใหคงอยูสืบตอชั่ว

ลูกหลาน

ประชาชนใน

พื้นที่รวมทั้งพื้นที่

รวมทั้ง

นักทองเที่ยวทั้ง

ในประเทศ และ

ตางประเทศ ได

เล็งเห็นคุณคา

และรวมอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม

และประเพณีอัน

ดีงามของจังหวัด

สุโขทัยใหคงอยู

สืบตอชั่วลูกหลาน

          40,000           40,000           40,000          40,000           40,000 รอยละของ

การสงเสริม 

สนับสนุน

วัฒนธรรม

ประเพณี

เทศบาลตําบล

ในจังหวัด

สุโขทัยไดรวม

อนุรักษและ

สงเสริม

ศิลปะวัฒนธรร

ม และขบวน

ธรรมเนียม

ประเพณีอันดี

งามของ

จังหวัดสุโขทัย

ใหคงอยูสืบ

ตอชั่วลูกหลาน

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 32

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการจัดงามประเพณี

ลอยกระทง เผาเทียนเลน

ไฟ

1. เพื่อเปนการ

อนุรักษฟนฟู และ

สงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของ

ไทย2. เพื่อเปนการ

เผยแพร

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัด

สุโขทัย

1. เปนการ

อนุรักษฟนฟู 

และสงเสริม 

ศิลปวัฒธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดี

งามของไทยให

คงอยูสืบไป2. 

เผยแพร

ประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

จังหวัดสุโขทัย

          40,000           40,000           40,000          40,000           40,000 รอยละของ

การสงเสริม 

สนับสนุน

วัฒนธรรม

ประเพณี

ประเพณี

วัฒนธรรมของ

ไทยคงอยูสืบ

ทอดตอไป 

และประชาชน

ไดมีสวนใน

การอนุรักษ

ฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรม

ของไทย

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 33

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 โครงการจัดงาน "ยอน

อดีตศรีสัชนาลัย นุงผา

ไทย ใสเงิน ทองลาย

โบราณ"

1. เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชุมชน2. 

เพื่อสงเสริมอาชีพ

และรายไดของ

ประชาชนใน3.เพื่อ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวและ

ผลิตภัณฑชุมชนและ

ทองถิ่นตางๆ

1. 

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

และผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่น

ตางๆ 2. สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามของชุมชน

          80,000           80,000           80,000          80,000           80,000  รอยละของ

การสงเสริม

สนับสนุน

วัฒนธรรม

ประเพณี

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามของชุมชน

ไว  ประชาชน

มีรายไดและมี

ความเปนอยู

ที่ดีขึ้น

แพรหลาย

อําเภอศรีสัช

นาลัยและ

เปนที่รูจัก

มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 34

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการจัดงานวันของดี

ศรีสัชนาลัยและเทศกาล

อาหาร

1. เพื่อสงเสริมอาชีพ

และรายไดของ

ราษฎรในทองถิ่น2. 

เพื่อจัดแหลง

จําหนายหรือ

เครือขายในดาน

การตลาด

1. สงเสริมอาชีพ

และรายไดของ

ราษฎรในทองถิ่น

รวมถึงจัดหา

แหลงจําหนาย

หรือเครือขายใน

ดานการตลาด 2.

 สงเสริมนโยบาย

เศรษฐกิจชุมชน

แบบแบบ

พอเพียงตาม

พระราชดําริฯ

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000  รอยละของ

การสงเสริม 

สนับสนุน

วัฒนธรรม

ประเพณี

1. ราษฎรมี

รายไดและมี

ความเปนอยู

ที่ดีขึ้นจํานวน

 11 ตําบล 

94,000 คน 2.

 ราษฎรมี

ความพึงพอใจ

ในเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง

 พออยูพอกิน

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 35

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการจัดงานสักการะ

พระแมยาและงาน

กาชาดจังหวัดสุโขทัย

เพื่อสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และ

สงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดสุโขทัย

อุดหนุน

งบประมาณกิ่ง

กาชาดจังหวัด

สุโขทัย จัดงาน

สักการะพระแม

ยาและงาน

กาชาดจังหวัด

สุโขทัย

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000  มีการจัดงาน

ตาม

วัตถุประสงค

และสงเสริม

การทองเที่ยว

ภายในจังหวัด

สุโขทัย

มีการจัดงาน

ตาม

วัตถุประสงค

และ

ประชาชนที่

เดือดรอน

ไดรับความ

ชวยเหลือจาก

กาชาดจังหวัด

สุโขทัย

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 36

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 โครงการแขงขันกีฬาเป

ตอง "ชุมชนสัมพันธคัพ"

1. เพื่อสงเสริมให

เยาวชนและ

ประชาชนรูจักใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหันมา

สนใจการเลนกีฬา

หางไกลยาเสพติด 2. 

เพื่อสงเสริมให

เยาวชนและ

ประชาชนไดใช

ทักษะการเลนกีฬา

อยางเต็มกําลัง

ความสามารถกําหนด

 และเกิดความ

สามัคคีในหมูคณะ

เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

ในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เขารวมแขงขัน

กีฬาเปตอง และ

เจาหนาที่จํานวน

150 คน

          80,000           80,000           80,000          80,000           80,000 เยาวชนและ

ประชาชน

ทั่วไปในเขต

เทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวรวม

แขงขัน

กีฬาเปตอง

 เยาวชนและ

ประชาชนรูจัก

ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

และหันมา

สนใจกีฬา

หางไกลยา

เสพติดกัน

มากขึ้น

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 37

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนตานภัยยาเสพติด

1. เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนมีสุข

นิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี 2. 

เพื่อเปนการเพิ่ม

ศักยภาพทางดาน

สุขภาพ ไปสูความ

เปนเลิศทางการกีฬา

1. นักเรียน

โรงเรียนเมือง

เชลียงทุกคนมี

สุขภาพและ

สมรรถภาพทาง

กายดีขึ้นอยาง

นอยรอยละ90 2.

 นักเรียนรอยละ

90 มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพ

และออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ

          15,000           15,000           15,000          15,000           15,000  นักเรียน

โรงเรียนเมือง

เชลียงทุกคน

มีสุขภาพและ

สมรรถภาพ

ทางกาย

1. นักเรียน

รอยละ90 มี

สุขนิสัยใน90 

มีสุขนิสัยใน

การดูแล

สุขภาพและ

ออกกําลังกาย

สม่ําเสมอ2. 

นักเรียนอยาง

นอยรอยละ 

90 สามาถนํา

ความรูจาก

การเขารวม

กิจกรรมไปใช

ใหเกิด

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 38

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 โครงการการแขงขันกีฬา

ภายในโรงเรียนอนุบาล

ศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง)

1. เพื่อใหนักเรียนมี

ทักษะเบื้องตนดาน

กีฬา มีความ

คลองแคลววองไวมี

ทักษะประสาท

สัมพันธที่ดี 2. 

เพื่อใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของการ

ออกกําลังกายและ

เห็นคุณคาในตนเอง 

มีแสดงออกอยาง

ความมั่นใจ กลา

เหมาะสม

ในโครงการทุก

คน1. เพื่อให

นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนา

ลัย(บานหาดสูง)

ไดเขารวม 2. 

เพื่อใหนักเรียนมี

ทักษะในดาน

กีฬาตางๆเพิ่มขึ้น

          10,000           10,000           10,000          10,000           10,000  นักเรียน

โรงเรียน

อนุบาลศรีสัช

นาลัย(บาน

หาดสูง)ทุก

คนมีสุขภาพ

และ

สมรรถภาพ

ทางกาย

1. นักเรียน

ไดรับการ

พัฒนา

สุขภาพ

อนามัยและมี

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกาย จิตใจ

อารมณและ

สติปญญาที่

พึงประสงค 2.

 นักเรียนรูจัก

ปองกันตัวเอง

หางไกลจาก

สารเสพติด

และหลีกเลี่ยง

อุบัติเหตุ

ปญหาทางเพศ

กองการศึกษา
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แบบ ผ 02 หนาที่ 39

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อ

สรางสุขภาพนักเรียน

1. เพื่อสรางเสริม

พัฒนาสุขภาพ

นักเรียนใหมีความ

พรอมทางดาน

รางกายและจิตใจ

และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑที่

กําหนดไว 2. เพื่อให

นักเรียนเลนกีฬาได

อยางถูกตอง มีน้ําใจ

เปนนักกีฬา มีความ

สามัคคีในหมูคณะ

1. นักเรียนทุก

คนสามารถเลน

กีฬาตามความ

ถนัดไดถูกตอง มี

น้ําใจเปนนักกีฬา

 มีความสามัคคี

ในหมูคณะรอย

ละ 80 2. 

นักเรียนมีน้ําหนัก

 สวนสูงและมี

สมรรถภาพตาม

เกณฑรอยละ80

          10,000           10,000           10,000          10,000           10,000  นักเรียน

โรงเรียนหาด

เสี้ยววิทยาทุก

คนมีสุขภาพ

และ

สมรรถภาพ

ทางกาย

 นักเรียนมี

สุขภาพที่

แข็งแรงและ

ไมยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

กองการศึกษา

20 โครงการจัดหาเครื่อง

ออกกําลังกายพรอมติดตั้ง

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการออก

กําลังกายของ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

จัดหาเครื่องออก

กําลังกายจํานวน

 7 ชุมชน

        200,000         200,000         200,000        200,000         200,000 จํานวน

ประชาชน

ไดรับการ

พัฒนาดาน

การออกกําลัง

กายเพิ่มขึ้น

 ประชาชน

ชุมชนในเขต

เทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวมี

พัฒนาการ

ดานรางกาย

และหางไกล

ยาเสพติด

กองการศึกษา

- 94 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 40

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 โครงการจัดหาเครื่องเลน

สนามพรอมติดตั้ง

เพื่อสงเสริมและ

กระตุนพัฒนาการ

ทางดานรางกาย

กลามเนื้อ อารมณ

และสติปญญาของ

เด็กชุมชนในเขต

เทศบาลฯตําบลหด

เสี้ยว

จัดหาเครื่องเลน

สนามจํานวน 7 

ชุมชน

        100,000         100,000         100,000        100,000         100,000 เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการ

ดานอารมณ

และดาน

รางกายดีขี้น

 รางกาย 

กลามเนื้อเด็ก

ในชุมชนมี

พัฒนาการ

ดานอารมณ

และสติปญญา

กองการศึกษา

รวม 21 โครงการ 1,595,000 1,585,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

    2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการถวายพวงมาลา"

พระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช"

เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชบมนาถ

บพิตรที่มีตอพสก

นิกรชาวไทยทั้งมวล

หาที่สุดมิได

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงาน

เทศบาลทุกคน 

เขารวมประกอบ

พิธี จํานวน 120 

คน

           1,500            1,500            1,500            1,500             1,500 ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีทุกคน

ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีเพื่อ

รําลึกพระ

มหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

- 95 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 41

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการถวายพวงมาลา"

พระปยมหาราช"

เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมกลาเจาอยูหัว

ที่มีตอพสกนิกรชาว

ไทย หาที่เปรียบมิได

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงาน

เทศบาลทุกคน 

เขารวมประกอบ

พิธี จํานวน 120 

คน

           1,500            1,500            1,500            1,500             1,500 ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีทุกคน

ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีเพื่อ

รําลึกพระ

มหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

3 โครงการจัดหางานรัฐพิธี

และราชพิธีตางๆ

เพื่อเปนการ

เทิดพระเกียรติและ

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ

 และสรางความ

สามัคคี

เทิดพระเกียรติ

และความ

จงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของ

ชาติ และแสดง

ความสามัคคี

          40,000           40,000           40,000          40,000           40,000 รอยละของ

การสงเสริม

สนับสนุน

วัฒนธรรม

ประเพณี

ประชาทุกหมู

เหลาไดแสดง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบันชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริ

ย

สํานักปลัด

4 โครงการรวมงานรัฐพิธี

ถวายเครื่องราชสักการะ"

วันพอขุนรามคําแหง

มหาราช"

เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแดพอขุน

รามคําแหงมหาราช

คณะผูบริหาร 

สมาชิก สภา

เทศบาล 

พนักงานจาง 

และประชาชน 

เขารวมประกอบ

พิธี 150 คน

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีทุกคน

ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานเขา

รวมพิธีเพื่อ

รําลึกพระ

มหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 42

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยว

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการ

ทองเที่ยว และ

สงเสริมการทองเที่ยว

ในชุมชนใหเกิดความ

ยั่งยืนและสรางรายได

ใหชุมชน

ชุมชนในเขต

เทศบาลและ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

          50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 ชุมชนในเขต

เทศบาลและ

คณะกรรมการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

การทองเที่ยว

มีการบริหาร

จัดการที่ดีขึ้น

 ประชาชน

ไดรับ

ประโยชนจาก

การสราง

รายไดในชุมชน

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

9,359,100 9,592,100 9,527,100 8,793,000 8,755,000รวมยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 44 โครงการ
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แบบ ผ 02 หนาที่ 43

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.พัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องบริการสุขภาพ และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคมูลคาเพิ่มสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสรางสรรค 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการสงเสริมอาชีพให

กลุมสตรี, กลุมผูสูงอายุ  

และกลุมคนพิการและ

ประชาชนทั่วไป

สงเสริมการประกอบ

อาชีพใหกลุมสตรี

กลุมผูสูงอายุและ

กลุมผูพิการและ

ประชาชนทั่วไปใน

เขตเทศบาล

สงเสริมสนับสนุน

ใหสตรี ผูสูงอายุ 

และประชาชนที่

วางงานมีงานทํา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรี ผูสูงอายุ

และ

ประชาชนที่

วางงานมีงาน

ทํา

สตรี ผูสูงอายุ

และกลุมผู

พิการและ

ประชาชน

ทั่วไปในเขต

เทศบาล มี

งานทํา มี

รายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการฟนฟูการ

ทอผาของชุมชนในเขต

เทศบาล

สงเสริมการประกอบ

อาชีพและเพิ่มรายได

ใหกับชุมชนในเขต

ชุมชน

กลุมทอผาทุก

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสริม

อาชีพมีรายได

เพิ่มขึ้น

กลุมอาชีพได

มีการพัฒนา

อาชีพมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการขยายผลศูนย

การเรียนรูโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ระดับอําเภอตนแบบ

เพื่อสงเสริมการแกไข

ปญหาความยากจน

เชิงบูรณาการ

ชุมชนในเขต

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้นบน

พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนใน

ชุมชนมีอาชีพ

และรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

- 98 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 44

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุนศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรประจําตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อสนับสนุน

ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรประจําตําบล

หาดเสี้ยว

สงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ

ใหกับเษตรกร

ตําบลหาดเสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนา

เกษตรกรใน

พื้นที่

พัฒนาการ

เกษตรระดับ

ตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5 โครงการปลูกพืชผักสวน

ครัวปลอดสารพิษแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหราษฎรมีอาชีพ

เสริมและไดบริโภค

พืชผักสวนครัวที่

ปลอดสารพิษ

ชุมชนในเขต

เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น

ชุมชนมีอาชีพ

เสริมและเพิ่ม

รายได

สํานักปลัด

6 โครงการสนับสนุนกลุม

สงเสริมอาชีพตางๆ(ตอ

ยอด)

เพื่อสนับสนุนให

ชุมชนมีรายไดที่ยั่งยืน

กลุมสงเสริม

อาชีพฯเขต

เทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น

ทําให

ประชาชนไดมี

รายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการจัดทําแผงลอย

เคลื่อนที่ชุมชนบานหาด

เสี้ยวเหนือ หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหชุมชนใชเปนที่

จําหนายผักปลอด

สารพิษ

แผงขายของ  

ขนาดกวาง 1.20

เมตรยาว 2 เมตร

 สูง 2 เมตร  

จํานวน  3  หลัง

18,000 ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น มี

ชองทางใน

การคาขาย

ทําให

ประชาชนมี

รายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 45

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 โครงการคาใชจาย

ปรับปรุงพื้นศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 2

 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหกลุมอาชีพ

ตาง ๆ  มีสถานที่

อยางพอเพียง

เทพื้น คสล. 

ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 10 

เมตร หนา 0.80 

เมตร พื้นที่ คสล.

 ไมนอยกวา 80 

ตร.ม.

30,000 มีศูนยการ

เรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ทําใหประชา

ชยมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

9 โครงการศูนยเรียนรูการ

ทอผาไทยพวนบานหาด

เสี้ยว

เพื่อเปนศูนยเรียนรู

ใหชุมชน เด็กและ

เยาวชน และกลุม

ผูสนใจไดมาเรียนรู

การทอผาบานหาด

เสี้ยว

ชุมชน เด็กและ

เยาวชนและกลุม

ผูสนใจ

20,000 20000 20000 20000 20000 สงเสริมให

ชุมชนเด็ก 

และเยาวชน

และกลุม

ผูสนใจมี

อาชีพและ

รายไดเพิ่มขึ้น

ชุมชน เด็ก

และเยาวชน 

มีอาชีพและ

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 358,000 310,000 310,000 310,000 310,000

358,000 310,000 310,000 310,000 310,000รวมยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 9 โครงการ
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แบบ ผ 02 หนาที่ 46

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. นอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาคนและคุภาพชีวิตสูสังคมเปนสุขอยางยั่งยืนสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการจัดตั้งศูนย

ชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในชวง

เทศกาลปใหม  และ

สงกรานต

เพื่อชวยเหลืออํานวย

ความสะดวก

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและเพื่อ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวง

เทศกาลปใหม

และชวง

สงกรานตใหลด

นอยลง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การใชรถใช

ถนน

ลดอุบัติเหตุ

ทางถนนให

ลดนอยลง

สํานักปลัด

2 อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหเยาวชน

ประชาชน หางไกล

จากยาเสพติด

เพื่อใหเยาวชน

ประชาชน 

หางไกลจากยา

เสพติด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน

ประชาชนไม

เกี่ยวของกับ

ยาเสพติด

เยาวชน

ประชาชน

หางไกลจากยา

เสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงคให

ความรูดานยาเสพติด

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ประชาชนในเขต

เทศบาล

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนไม

เกี่ยวของกับ

ยาเสพติด

ทําใหปญหายา

เสพติดลด

นอยลงหรือ

หมดไป

สํานักปลัด

- 101 -



แบบ ผ 02 หนาที่ 47

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนที่เกิดจาก

สาธารณภัยตาง ๆ

เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อแกไขความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่เกิดจาก

สาธารณภัยตาง ๆ

ประชาชนที่

ประสบภัย

ธรรมชาติในเขต

เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

ไดรับความ

ชวยเหลือ

ทันทีที่เกิดสา

ธารณภัย

ผูประสบภัย

ไดรับการ

ชวยเหลือ

สํานักปลัด

5 โครงการจัดตั้ง

อาสาสมัครชุมชนปองกัน

ตนเองและใหการ

สนับสนุนหนวยงานที่

เกี่ยวของในการปองกัน

ชุมชน

เพื่อเสริมสรางความ

มั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินประชาชน

และนักทองเที่ยว

กลุมอาสาสมัคร

ชุมชนปองกัน

ตนเองเพื่อ

เสริมสรางความ 

มั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และ ทรัพยสิน

ประชาชนและ

นักทองเที่ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความ

ปลอดภัยใน

การดํารงชีวิต

ประจําวัน

ของประชาชน

ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสินมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการจัดกิจกรรม

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด

เพื่อใหประชาชนรู

รูจักใชเวลาวางให

เปนประโยชน

หางไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรม

แขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติด

ประชาชน  เด็ก

และเยาวชนใน

เขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเด็ก

และเยาวชน

ความเอาเวลา

มาเลนกีฬา

และไมติดยา

เสพติด

ประชาชน เด็ก

เยาวชนให

ความรวมมือ

ในในการเขา

รวมกิจกรรม

ตอตานยา

เสพติด

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 48

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการจัด

กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติด

ยาเสพติดและกลุมเสี่ยง

เพื่อนําเอาผูเสพ/ผู

ติดยาเสพติด หรือ

กลุมเสี่ยงที่สมัครใน

หรือกึ่งสมัครใจเขา

รับการอบรม

บําบัดรักษา

จํานวนปละ  1  

รุน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตอง

ไมมีผูติดยา

เสพติด

ไดรับทราบ

ขอมูลกลุมผู

เสพ/ผูติดยา

เสพติดหรือ

กลุมเสี่ยงสง

เขารับการ

บําบัดรักษา

สํานักปลัด

8 โครงการฝกอบรม

ทบทวนสมาชิก อปพร.

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อฝกอบรมสัมมนา

บุคลากรสมาชิก อป

พร.ใหสามารถ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากร,  

สมาชิกอปพร.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผูเขารวม

อบรมฯ 

จํานวน 60 คน

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การทํางาน

ของบุคลากร

สมาชิก อป

พร.ฯลฯ

สํานักปลัด

9 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

 เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย

ซอมแผนในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย รวมกับ

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เปนการ

เตรียมความ

พรอมตอ 

สถานการณ

ในสาธารณ

ภัยตาง ๆ

 การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 49

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา

ใหกับชุมชนในเขต

เทศบาลเพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

  เพื่อกอสรางภาชนะ

เก็บกักน้ําภายใน

ชุมชนเพื่อแกไข

ปญหาภัยแลง

 ภาชนะเก็บกัก

น้ําใหกับชุมชน 

ภายในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ํา

ใชอยาง

พอเพียง

ตลอดฤดูแลง

เพื่อเปนการ

สรางขวัญ

กําลังใจและ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

11 โครงการติดตั้งกระจก

โคงบริเวณทางแยกใน

ชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

 เพื่อลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุบนทองถนน

ในพื้นที่เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

ติดตั้งกระจกโคง

ตามทางโคงและ

ทางแยกใน

ชุมชนที่เกิดเหตุ

บอย ๆ จํานวน 

15 ชุด

75,000 75,000 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งกระจก

โคงบริเวณ

ทางแยกที่

เสี่ยงตอ

อุบัติเหตุทุกจุด

 อัตราการเกิด

อุบัติเหตุบน

ทองถนนใน

เขตพื้นที่

เทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวลดลง

สํานักปลัด

12 โครงการจัดหาและพัฒนา

เครื่องมือสื่อสารเพื่อ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและจัดหาวัสดุ

อุปกรณเพื่อเตรียมการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

 เพื่อหาเครื่องมือ

สื่อสารใชงานอยาง

เพียงพอ เพื่อใหมี

วัสดุอุปกรณเตรียม

ปองกันฯ อยาง

พอเพียง

  จัดซื้อวิยุ

สื่อสารจํานวน 

10 เครื่อง 

ดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

200,000 200,000 การสื่อสารได

อยางรวดเร็ว

ทันตอ

เหตุการณตางๆ

 การ

ติดตอสื่อสาร

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 50

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 โครงการติดตั้งถัง

ดับเพลิงภายในเขตชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเตรียมการ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย

 ติดตั้งถัง

ดับเพลิงจํานวน 

300 หลังคาเรือน

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ชุมชนใน 

ทต.หาดเสี้ยว

 มีถังดับเพลิง

ทุกซอย

 งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

14 โครงการฝกอบรมชุด 

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ ประจําเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนเขา

มามี สวนรวมเปนจิต

อาสา    ชวยเหลือ

กันและกันใน ยาม

เกิดภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ

เพื่ออบรมจิต

อาสาภัยพิบัติของ

 เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว จํานวน

 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม

ประชาชน ผูมี

จิตอาสาใน

การ ชวย

เหลือกรณี 

เกิดภัยพิบัติ 

จํานวน 50 คน

มีจิตอาสา

ที่มาจาก ภาค

ประชาชนใน

การ ชวย

เหลือภาครัฐ

กรณี เกิดภัย

พิบัติทาง 

ธรรมชาติ

ฝาย ปองกันฯ 

สํานัก ปลัด 

เทศบาล
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แบบ ผ 02 หนาที่ 51

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย

 เพื่ออุดหนุนโครงการ

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

รวมการชวยเหลือ

ประชาชนขององค

ปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอศรีสัชนาลัย

อุดหนุน

งบประมาณ

อําเภอศรีสัชนาลัย

 เพื่อจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวม

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอ

ศรีสัชนาลัย ตาม

ระเบียบ มท. วา

ดวยวาดวย

คาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือ ประชา

ชนฯ พ.ศ. 2560

           18,000            18,000            18,000            18,000            18,000  ประชาชนที่

เดือดรอนไดรับ

การอํานวย

ความสะดวก

ในการใหความ

ชวยเหลือ และ

รวดเร็ว

ประชาชน

ไดรับความ

ชวยเหลือ ที่

สะดวกและ

รวดเร็ว โดยมี

สถานที่กลาง

สําหรับเปน

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชน

สํานักปลัด 

เทศบาล

รวม 15 โครงการ 843,000 993,000 768,000 768,000 968,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 52

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการ Bike and walk

friendly city 

@หาดเสี้ยว

- เพื่อเปนการ

สนับสนุนการดูแล

สุขภาพอนามัยของ

คนในชุมชน

- เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหคนใน

ชุมชนใชจักรยานและ

เดินในชีวิตประจําวัน 

เพื่อเปนการประหยัด

พลังงานและรายจาย

คาเดินทาง

- ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกในเขต

เทศบาล

- ประชาชนใน

ชุมชนในเขต

เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - มีเสนทาง

และเครื่อง

อํานวยความ

สะดวกในการ

ใชจักรยาน

และเดินใน

ชุมชน

- ประชาชนมี

สุขภาพ

รางกาย

แข็งแรง

- ปริมาณการ

ปลอยกาซ

เรือนกระจก

ลดลง

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 53

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสุนัข แมว และ

ขึ้นทะเบียนสัตว

- เพื่อสํารวจจํานวน

สุนัข แมว และขึ้น

ทะเบียนสัตวในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว 

- เพื่อใชเปนขอมูลใน

การฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

- สุนัข แมว ของ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - มีขอมูล

จํานวนสุนัข 

แมว และขึ้น

ทะเบียนสัตว

ในเขต

เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

- สุนัขและ

แมวของ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยว ไดรับ

การสํารวจขึ้น

ทะเบียนสัตว 

เพื่อใชในการ

ฉีดวัคซีน

ปองกันโรค

พิษสุนัขบา

ตอไป

กองสาธารณสุข

3 โครงการกอสรางสถาน

สงเคราะหสัตวจรจัด

ทองถิ่น

- เพื่อเปนแหลงพัก

พิงและอภิบาลของ

สัตวจรจัดในเขต

เทศบาล

- สัตวจรจัดใน

เขตเทศบาล

295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 - มีสถาน

สงเคราะห

สัตวจรจัด

ทองถิ่น

- สัตวจรจัดใน

เขตเทศบาล 

มีสถาน

สงเคราะห

และอภิบาล

สัตวจรจัด

- ความเสี่ยง

การเกิดโรค

พิษสุนัขบา

ลดลง

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 54

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ภายใตโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารยพลเอก

หญิงพลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง

สมเด็จพระเจานองนาง

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี

กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติราช

นารี

- เพื่อสนองพระ

ปณิธาน

ศาสตราจารยพลเอก

หญิงพลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวร

ขัตติราชนารี ในการ

ดูแลทุกขสุขของ'

พสกนิกรชาวไทย 

รวมถึงสรรพชีวิต 

'- ภายใตรมพระบารมี

ใหไดรับความผาสุก

- เพื่อปองกันและ

ควบคุมไมใหสุนัข

สุนัขและแมวเปน

โรคพิษสุนัขบา ซึ่งจะ

เปนผลใหคนและ

ั ป ั  

- สุนัขและแมวใน

เขตเทศบาล

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - ไมมีโรคพิษ

สุนัขบาใน

สุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล

- ไมมีผูปวย

โรคพิษสุนัขบา

ในเขตเทศบาล

- สุนัขและ

แมวมีสุขภาพ

ดี ไมปวยเปน

โรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 55

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับโรคสัตวสูคน

- เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูและปองกัน

โรคติดตอจากสัตวสู

คน

- นักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ 

มีความรู

เกี่ยวกับโรค

สัตวสูคน

- นักเรียนมี

ความรู ความ

เขาใจและ

ปองกันตนเอง

จากโรคสัตวสู

คนได

กองสาธารณสุข

6 โครงการพัฒนางาน

ศักยภาพ ผูทําหนาที่ดูแล

สุขภาพในชุมชน และ

ศึกษาดูงาน

- เพิ่มพูนและ

แลกเปลี่ยนความรู

ดานสุขภาพอนามัย

แกกลุมผูนําชุมชน 

อสม. ฯลฯ

- ศึกษาอบรม

แลกเปลี่ยนดูงาน

 จํานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ผูทําหนาที่

ดูแลสุขภาพ

ชุมชนที่เขา

รวมโครงการ

มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

งานสุขภาพ

อนามัย

- กลุมผูทํา

หนาที่ดูแล

สุขภาพใน

ชุมชน มี

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

งานสุขภาพ

อนามัย

กองสาธารณสุข

7 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก

- เพื่อปองกัน

โรคติดตอและโรค

ระบาดตางๆ อันมี

สัตวเปนพาหนะนําโรค

- เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

- กําจัดแหลง

พันธุยุงและสัตว

นําโรค

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ไมมีผูปวย

โรค

ไขเลือดออก

- ไมมีแหลง

เพาะพันธุยุง

และสัตวนํา

โรค 

- อัตราการ

เจ็บปวยดวย

โรค

ไขเลือดออก

ลดลง

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 56

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาโรคเอดสใน

ชุมชน

- เพื่อสรางความรู

ความเขาใจและ

ทักษะในการปองกัน

ตนเองมีพฤติกรรม ที่

ปลอดภัยจาก

โรคติดตอ ทาง

เพศสัมพันธและโรค

เอดส

- เพื่อลดการติดเชื้อ

รายใหม

- เพื่อสรางความ

เขมแข็งในการ'

ดําเนินงานและมีสวน

รวมในการปองกัน

และแกไขปญหาโรค

เอดสในชุมชน

- แกนนํา อสม. 

แกนนําชุมชน ครู

 เด็กและเยาวชน

 และประชาชน

ทั่วไป

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ผูปวย

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

และโรคเอดส

รายใหมใน

ชุมชนลดลง

- แกนนํา

ชุมชน แกนนํา

 อสม. ครู 

เด็กและ

เยาวชน และ

ประชาชน มี

ความรู ความ

เขาใจและ

ทักษะในการ

ปองกันตนเอง

และมี

พฤติกรรมที่

ปลอดภัยจาก

โรคติดตอ

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 57

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภไมพรอม

- เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรู

ทักษะในการปองกัน

ตนเองเรื่อง

เพศสัมพันธ

- เพื่อสรางความรัก

และความเขาใจและ

ความสัมพันธอันดี

ระหวางครอบครัว

- กลุมวัยรุนและ

ผูปกครองในเขต

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - จํานวนเด็ก

และเยาวชนที่

เขารวม

โครงการมี

ความรูความ

เขาใจในการ

ปองกันการ

ตั้งครรภกอน

วัยอันควร

- ครอบครัว

และชุมชนมี

ความเขมแข็ง

และสามารถ

แกไขปญหา

ไดอยางถูกตอง

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 58

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด (TO BE NUMBER 

ONE)

- เพื่อใหเด็กและ

เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับ

ความรู และทราบถึง

ปญหา และพิษภัย

ของยาเสพติด

- เด็กและ

เยาวชนในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - เด็กและ

เยาวชน และ

ประชาชน มี

ความรูความ

เขาใจและ

ทราบถึงพิษ

ภัยของยาเสพ

ติด รอยละ 80

- เด็กและ

เยาวชน และ

ประชาชน 

รับรู ทราบถึง

ปญหาและ

พิษภัยของยา

เสพติดตอ

- ไมเกิดการ

แพรระบาด

ของยาเสพติด

ในโรงเรียน

และชุมชน มี

ชมรม TO BE

 NUMBER 

ONE'ที่ดีมี

คุณภาพใน

โรงเรียนและ

ชุมชน

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 59

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการพัฒนางาน

สุขาภิบาลรานอาหาร

และแผงลอย

- เพื่อพัฒนา

สุขาภิบาลรานอาหาร

และแผงลอยใหได

ตามเกณฑมาตรฐาน 

Clean Food Good

 Tast

- เพื่อให ประชาชน

ไดบริโภคอาหารที่

สะอาดและปลอดภัย

- ผูประกอบ การ

รานอาหารและ

แผงลอยในเขต

เทศบาล

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - ผูประกอบ 

การราน 

อาหารและ

แผงลอยมี

ความรู ความ

เขาใจในการ 

ดําเนิน งาน

รานอาหาร 

และแผงลอย 

รอยละ 80

- รานอาหาร 

และแผงลอย

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

Clean Food 

 Good Tast

 - ประชาชน 

ไดบริโภค

อาหารที่

สะอาดและ

ปลอดภัย

- ผูประกอบ 

การราน 

อาหารและ

แผงลอยมี

ความรูความ

เขาใจในการ

ดําเนินงาน 

สุขาภิบาล

รานอาหาร

และแผงลอย

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 60

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุและศึกษาดูงาน

- เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานสุขภาพ

อนามัยและการ

ดํารงชีวิตในชุมชน

- ผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - ผูสูงอายุ

สามารถดูแล

ตนเองไดและ

สามารถ

ดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข

- ผูสูงอายุมี

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ

เปนผูสูงอายุ

คุณภาพ

ดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข

กองสาธารณสุข

13 โครงการศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุ

- เพื่อสงเสริมอาชีพ

และรายไดใหกับ 

ผูสูงอายุ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ

- เพื่อพัฒนาสุขภาพ 

กายใจผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ผูสูงอายุมี

ความรู

ความสามารถ

ในการสราง

อาชีพและ

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

- ผูสูงอายุมี

ความรูมี

ทักษะและมี

ความ สามารถ

ในการสราง

อาชีพ สราง

รายได มี

คุณภาพ ชีวิต

และสุขภาพ

กายใจ ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 61

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการคุมครองชีวิต

ผูสูงอายุ (และทุกคน) 

ลวงหนาในสถานการณที่

มีภัยพิบัติ

- เพื่อเตรียมความ

พรอมลวงหนากอน

เกิดภัยพิบัติละ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ภัยและความสูญเสีย

ที่จะเกิดขึ้นตอชีวิต

ทรัพยสิน และวิถี

ชีวิตของผูสูงอายุ

และทุกคน

- ผูสูงอายุ  ผูนํา

ชุมชน อผส.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - มีแนวทาง

การปฏิบัติใน

การปฏิบัติใน

การปองกัน

ภัยพิบัติที่

ชัดเจนและ

ยั่งยืน

- ผูสูงอายุ

และผู

เปราะบางมี

หลักประกันที่

มั่นคง

- มีแนวทางที่

ชัดเจนให

เกิดผลใน

แนวทางปฏิบัติ

- มีการ

ปองกันแบบ

ยั่งยืนและ

สงผลใหความ

เสียหายลดลง

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 62

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

- เพื่อคัดกรองภาวะ

สุขภาพผูสูงอายุที่อยู

ในภาวะพึ่งพิง และ

ใหผูสูงอายุที่อยูใน

ภาวะพึ่งพิง ไดรับ

การดูแลดานสุขภาพ

ถึงที่บานจากทีมสห

สาขาวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ ตาม

ปญหาสุขภาพโดย

การมีสวนรวมของ

ครอบครัวและชุมชน

- ผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงในเขต

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ผูสูงอายุที่

มีภาวะพึ่งพิง

ไดรับบริการ

ตามแผนการ

ดูแลที่มี

คุณภาพและมี

ระดับคะแนน

 ADL ดีขึ้น

- ผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง 

ไดรับการดูแล

ครอบคลุม

อยางตอเนื่อง

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 63

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

- เพื่อให อสม. แกนํา

ชุมชน และ

ประชาชนมีความรู 

เรื่องการควบคุม

ปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน

- ประชาชนใน

เขตเทศบาล

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - ประชาชน

ในเขตเทศบาล

 ไมมีภาวะ

ขาดสาร

ไอโอดีน

- อสม. แกน

นําชุมชน 

และประชาชน

ไดรับความรู

เรื่องการ

ควบคุม

ปองกันโรค

ขาดสาร

ไอโอดีนและ

การขับเคลื่อน

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 64

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 โครงการอบรมหมอ

หมูบาน

- เพื่อใหความรูในการ

ใชยาสามัญประจํา

บาน การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน และการ

รักษาโรคอยางงาย 

สามารถชวยเหลือคน

ในชุมชนได  - เพื่อ

ลดอัตราการเจ็บปวย

ของคนในชุมชน

- อสม. แกนนํา

ชุมชน และ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - อสม. แกน

นําชุมชน 

และ

ประชาชนมี

ความรู ในการ

ใชยาสามัญ

ประจําบาน

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน และ

การรักษาโรค

อยางงาย 

รอยละ 80

 - อสม. แกน

นําชุมชน 

และ

ประชาชนมี

ความรู การใช

ยาสามัญ

ประจําบาน

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน

กองสาธารณสุข

18 โครงการจัด

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมและปลอดภัย

สําหรับผูสูงอายุ

- เพื่อสงเสริมให

ครอบครัวและชุมชน

มีความรูและจัด

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ

- ญาติและผูดูแล

ครอบครัว

ผูสูงอายุกลุมติด

บาน ติดเตียง

ชางประจํา

หมูบานและ 

อผส. ในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ผูสูงอายุมี

สภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม

และปลอดภัย

ในการ

ดํารงชีวิต

 - ครอบครัว

และชุมชนมี

ความรูความ

เขาใจในการ

จัด

สภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม

และปลอดภัย

สําหรับผูสูงอายุ

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 65

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 โครงการเฝาระวังปองกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

- เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในการเฝา

ระวังปองกันตนเอง

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

- เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนทรัพยากร

ใหเพียงพอตอการ

ดําเนินงานเฝาระวัง

สอบสวนและควบคุม

โรค

- ประชาชนใน

เขตเทศบาล

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ประชาชนมี

ความรู และมี

วัสดุอุปกรณ

ในการปองกัน

ตนเองจาก

โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

 - ประชาชน

มีความรูและ

วัสดุอุปกรณ

ในการปองกัน

ตนเองจาก

โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

กองสาธารณสุข

20  โครงการปองกันและ

ยับยั้งการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID – 19) กรณีการ

จัดตั้งศูนยพักคอย 

(Community Isolation)

 ศูนยรวมน้ําใจ…เมือง

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อปองกัน ควบคุม 

และระงับการแพร

ระบาดและติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

และมีศูนยพักคอย

รองรับประชาชนผูติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 อยางเพียงพอ

อุดหนุน

งบประมาณให 

อ.ศรีสัชนาลัย 

จัดตั้งศูนยพัก

คอยและแยกกัก

ตัวในชุมชน 

(Community 

Isolation) ใน

ระดับอําเภอ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผูติด

เชี้อ ไดเขารับ

บริการ 

โดยประมาณ 

150 คน โดย

เจาหนาที่

ควบคุม 

โดยประมาณ 

20 คน

โรคไวรัสโคโร

นา 2019 

ไดรับการ

ควบคุม 

ปองกัน และ

สามารถระงับ

การแพร

ระบาดของ

โรคได

กองสาธารณสุข

รวม 20 โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 66

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

1 โครงการเยี่ยมเยือน 

หวงใย ใสใจถึงบาน 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเสริมสราง

กําลังใจใหกับ

ผูสูงอายุผูพิการและ

ผูดอยโอกาสในชุมชน

ผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอยโอกาส

ในเขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รับทราบ

ปญหาความ

ตองการและ

ดูแลประชาชน

ในพื้นที่อยาง

ทั่วถึง

เสริมสราง

กําลังใจใหกับ

ผูสูงอายุผู

พิการ และ

ผูดอยโอกาส

สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะหผูมี

รายไดนอย เด็ก ผูสูงอายุ

และคนพิการ ในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหผูมีรายไดนอย

เด็ก ผูสูงอายุ และ

คนพิการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ผูมีรายไดนอย 

เด็กผูสูงอายุ 

และคนพิการ ใน

เขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูมีรายไดนอย

เด็ก ผูสูงอายุ

คนพิการมี

คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น

สามารถ

ชวยเหลือผูมี

รายไดนอย 

เด็ก ผูสูงอายุ 

และคนพิการ 

ใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 67

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการสงเคราะหกาย

อุปกรณสําหรับผูพิการ

เพื่อแบงเบาภาระ

คาใชจายคนพิการที่

อยากไรเพื่อใหคน

พิการไดรับการ

สงเคราะหกาย

อุปกรณสําหรับใชใน

ชีวิตประจําวันเกิด

ความเสมอภาค

ระหวางผูพิการกับ

บุคคลทั่วไป

ผูพิการที่ยากไร

และดอยโอกาส 

ในเขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูพิการมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

ครอบครัวลด

ภาระ

คาใชจายใน

การจัดซื้อกาย

อุปกรณสงผล

ใหมีเงินออมผู

พิการไดรับ

ความเสมอ

ภาคในสังคม

ผูพิการมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการเพื่อสงเสริม

คุณภาพชีวิตในชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหชุมชนมี

กิจกรรมนันทนาการ

รวมกันมีความรัก

ความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

พื้นที่มี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นและมี

ความรักความ

สามัคคีใน

ชุมชน

คนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นและมี

ความรักความ

สามัคคีใน

ชุมชน

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 68

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาสตรี

และครอบครัวในชุมชน

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหชุมชน สตรี

และครอบครัวไดมี

กิจกรรมการรวมกัน

และสราง

ความสัมพันธใน

ครอบครัว

ประชาชนในเขต

เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สตรีและ

ครอบครัวใน

ชุมชนหาด

เสี้ยวมี

สัมพันธภาพที่

ดีขึ้นใน

ครอบครัวใน

ครอบครัว

และชุมชนมี

สุขภาพจิตดี

และสามารถ

แกไขปญหา

ไดอยาง

ถูกตองและ

เหมาะสม

สํานักปลัด

3 โครงการจัดซื้อ

หนังสือพิมพใหกับชุมชน

และสํานักงานฯ

เพื่อใหชุมชนและผู

มาติดตอราชการ

ไดรับขอมูลขาวสาร

จัดซื้อ

หนังสือพิมพ

ใหกับชุมชนและ

สํานักงานฯ

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 ประชาชนใน

พื้นที่ไดรับรู

ขาวสารเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมี

ความรูและ

ไดรับขอมูล

ขาวสารที่ทัน

เหตุการณ

ตลอดเวลา

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนและกลุม

แมบานเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ

การปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

ผูนําชุมชนและ

กลุมแมบาน ใน

เขตเทศบาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูนําชุมชน

และกลุม

แมบานมีความ

เขาใจในการ

พัฒนา

ทองถิ่นมาก

ยิ่งขึ้น

 ประชาชนมี

ความรู

เกี่ยวกับการ

ปกครอง

ทองถิ่น และ

พัฒนา

ศักยภาพการ

ทํางาน

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 69

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

    4.5 แผนงานการพาณิชย

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว

- เพื่อให

ผูประกอบการฆาสัตว

 มีความรูความ

ชํานาญ เกี่ยวกับการ

ฆาสัตวและการ

จําหนายเนื้อสุกร

- อบรม/ดูงาน

ผูประกอบการ 

จํานวน 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - จํานวน

ผูประกอบการ

ฆาสัตวและ

จําหนาย

เนื้อสัตวที่เขา

รวมโครงการ

มีความรู 

ความเขาใจใน

การฆาและ

จําหนาย

เนื้อสัตวที่ถูก

สุขลักษณะ

ผูประกอบการ

มีความรู 

ความชํานาญ

เกี่ยวกับ

วิธีการฆา

สัตว/การ

จัดการฆา

สัตว/จําหนาย

เนื้อสัตวที่ถูกวิธี

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 70

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการตลาดสดดี มี

มาตรฐาน

 - เพื่อพัฒนาตลาด

สดใหไดตามมาตรฐาน

 - เพื่อใหประชาชน

ไดบริโภคอาหารที่

สะอาดและปลอดภัย

 - ผูประกอบ 

การตลาดสด

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ทั้ง 

2 แหง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - ตลาดสดใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวทั้ง 

2 แหง มีการ

พัฒนา

สุขลักษณะ 

ตามเกณฑ

มาตรฐาน

ตลาดสดรอย

ละ 100

- 

ผูประกอบการ

และผูบริโภค

มีความพึง

พอใจ รอยละ

 80

- ตลาดสด

เทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวมีการ

พัฒนาไดตาม

เกณฑ

มาตรฐาน

ตลาดสด

- ประชาชน

ไดบริโภค

อาหารที่

สะอาดและ

ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

รวม 2 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2,075,000 2,225,000 2,000,000 2,000,000 2,200,000รวมยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 44 โครงการ
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แบบ ผ 02 หนาที่ 71

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางมีธรรมาภิบาล

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการฝกอบรมให

ความรูกับประชาชนดาน

กฎหมาย และการบริการ

ขอมูลขาวสารของเทศบาล

เพื่อสงเสริมความรู

ใหประชาชนในเขต

เทศบาล

ประชาชนในเขต

เทศบาล

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 - ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

และการ

ปองกันการ

ทุจริต

- ประชาชนมี

ความรู ความ

เขาใจเรื่อง

กฎหมาย

กองวิชาการ

และแผนงาน

2 โครงการประชาคมและ

การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

- เพื่อรับฟงปญหา

และความตองการ

ของประชาชนในเขต

เทศบาล                

  - เทศบาลมี

แผนพัฒนาทองถิ่นใช

เปนแนวทาง การ

บริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

- การประชาคม

มีผูเขารวมตาม

สัดสวนที่

กฎหมายกําหนด 

             - 

เทศบาลมี

แผนพัฒนา

ทองถิ่นใชเปน

กรอบดําเนินงาน

 และถูกตองตาม

ขั้นตอนที่

กฎหมายกําหนด

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000  ประชาชนมี

สวนรวม

พัฒนาพื้นที่ 

และเทศบาล

มีแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกับ

แผนในพื้นที่ 

และ

ระดับประเทศ

เทศบาลใช

แผนพัฒนาที่

มี

ประสิทธิภาพ

เปนกรอบ

ดําเนินงาน 

และประชาชน

ไดรับการ

แกไขปญหา

ความเดือดรอน

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 72

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชนและแผนพัฒนา

หมูบาน เชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาทองถิ่น

 เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชนและแผน 

พัฒนาหมูบาน ให

เชื่อม โยงกับแผน 

พัฒนาเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

- ใหความรู

คณะกรรมการที่

เกี่ยวของในการ

จัดทําแผนชุมชน

 และแผนพัฒนา

หมูบาน            

           - 

ประชาคมทุก

หมูบานและชุมชน

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 มีแผนชุมชนที่

มีประสิทธิภาพ

- มีแผน

ชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ

กองวิชาการ

และแผนงาน

4 โครงการติดตั้ง

อินเตอรเน็ตสาธารณะ ใน

เขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อบริการประชาชน

และสงเสริมการ

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

ติดตั้ง

อินเตอรเน็ต Wifi

 ในเขตชุมชน

หนาแนน หรือ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

จํานวน 6 จุด

        200,000         200,000         200,000        200,000         200,000 ติดตั้ง

อินเตอรเน็ต 

Wifi จํานวน 6

 จุด

ประชาชน

และ

นักทองเที่ยว

ไดรับรูขอมูล

ขาวสารของ

ทางราชการ 

มากขึ้น และ

นําไปใช

ประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน

ได

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 73

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดาน

งานประชาสัมพันธ

- เพื่อพัฒนาความรู 

ทักษะในการ

ดําเนินงานดาน

ประชาสัมพันธ

- บุคลกรของ

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 - บุคลากรมี

ความรูความ

เขาใจ

สามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

- บุคลากรมี

ความรูและ

ทักษะในการ

ดําเนินงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล

กองวิชาการ

และแผนงาน

6 โครงการจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานเขตเมือง เพื่อใช

วางแผนพัฒนาทองถิ่น

 เพื่อใชเปนขอมูลใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

5 หมูบาน 2 

ชุมชน

          10,000           10,000           10,000          10,000           10,000 - ขอมูลที่

จัดเก็บได

สามารถ

นํามาใช

ประโยชนใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

เทศบาล

- มีขอมูลใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

เทศบาล

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 74

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการกอสราง

ปรับปรุงหอกระจายขาว

หมูบาน และชุมชนของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อกอสรางและ

ปรับปรุงหอกระจาย

ขาวหมูบาน ชุมชน 

ของเทศบาล

- กอสรางหอ

กระจายขาว 

หรือปรับปรุงหอ

กระจายขาว

หมูบาน/ชุมชน 

ตามรายละเอียด

ประมาณการ

กองชางเทศบาล

        300,000         300,000         300,000        300,000         300,000 กอสราง หรือ

ปรับปรุง หอ

กระจายขาว

หมูบาน/

ชุมชน ของ

เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

 มีหอกระจาย

ขาว

ครอบคลุมทุก

พื้นที่ 

ประชาชน

ไดรับขาวสาร

ของทาง

ราชการอยาง

ทั่วถึง

กองวิชาการ

และแผนงาน

8 จัดทําปายประชาสัมพันธ

กิจการของเทศบาลและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ภายในชุมชน

- เพื่อจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

กิจการของเทศบาล

ภายใน ชุมชน

- ปาย

ประชาสัมพันธ 

กิจการของ

เทศบาลภายใน

ชุมชน

        100,000         100,000         100,000        100,000         100,000 - งาน

ประชาสัมพันธ

มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมี

ความเขาใจ

การทํางาน

และมีสวน

รวมมากขึ้น

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 75

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 เพิ่มประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธกิจการของ

เทศบาล เชน สื่อสิ่งพิมพ

 สื่อวิทยุ การจัด

นิทรรศการหรือกิจกรรม

การประกวดตางๆ ฯลฯ

- เพื่อประชาสัมพันธ

กิจการตางๆ ของ

เทศบาล - สรางความ

เขาใจอันดีระหวาง

ประชาชนและ

เทศบาล

- จัดทําสื่อเพื่อ

เผยแพรผาน

ชองทางตางๆ 

ในการ

ประชาสัมพันธ

        200,000         200,000         200,000        200,000         200,000 - งาน

ประชาสัมพันธ

มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

- ประชาชน

รับทราบ

ขอมูลขาวสาร

ของเทศบาล

อยางทั่วถึง

และมีทัศนคติ

ที่ดีและให

ความรวมมือ

กับเทศบาล

กองวิชาการ

และแผนงาน

10 โครงการปรับปรุงและตอ

เติมอาคารเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อรองรับบุคลากร

เครื่องมืออุปกรณ

เอกสารในอนาคต 

และบริการประชาชน

ปรับปรุงและตอ

เติมอาคาร

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวชั้นลาง

 กวาง ๓ เมตร 

ยาว ๓๑.๒๐ ม. 

หรือพื้นที่ไมนอย

กวา ๑๐๐.๕๐ 

ตรม.

     1,000,000 กวาง ๓ เมตร

 ยาว ๓๑.๒๐

 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 

๑๐๐.๕๐ ตรม.

ประชาชน

ไดรับบริการที่

สะดวกและ

สามารถ

รองรับ

ปริมาณ

บุคลากร 

เครื่องมือ

อุปกรณ และ

เอกสารใน

อนาคต

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 76

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการอบรมเสริมสราง

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

 สําหรับขาราชการ และ

พนักงานจาง

เพื่อสงเสริมให

ขาราชการ พนักงาน

จาง รักษาระเบียบ

วินัยของขาราชการ 

ตระหนักถึงโทษของ

การกระทําผิดวินัย 

และมีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่ออบรม

กลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย

ขาราชการ และ

พนักงานจาง ของ

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 ขาราชการ 

และพนักงาน

จาง ไม

กระทําผิด

วินัยของ

ขาราชการ 

และปฏิบัติ

หนาที่ดวย

คุณธรรม 

จริยธรรม

ขาราชการ

และพนักงาน

จางปฏิบัติ

หนาที่ตาม

กรอบ

กฎหมายอยาง

เครงครัด มี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ตระหนักถึง

โทษของการ

กระทําผิด

กองวิชาการ

และแผนงาน
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แบบ ผ 02 หนาที่ 77

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการสํารวจความพึง

พอใจ ในการใหบริการ

ของเทศบาล ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อประเมินผลความ

พึง พอใจของ

ประชาชนตอ การให

บริการของ เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจ

โดยสุม เก็บข

อมูลจากกลุ

มตัวอยาง คิดเป

น รอยละ 5 ของ

 ประชากร

ทั้งหมด ใน 4 ด

าน ไดแก 

ขั้นตอนการให

บริการ ชอง

ทางการใหบริการ

 เจาหนาที่ผูให

บริการ และสิ่ง 

อํานวยความ

สะดวก

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 ประเมิน

ความพึง 

พอใจ

ประชาชน 4  ด

าน ไดแก 

ขั้นตอน การ 

ใหบริการ ชอง

 ทางการให

บริการ เจาหน

าที่ผู ใหบริการ

 และสิ่ง 

อํานวยความ 

สะดวก

เทศบาล

ตําบลหาด 

เสี้ยวไดทราบ

ถึง ความพึง

พอใจในการ 

บริการ

ประชาชนทั้ง 

4  ดาน และ

นําผลมา 

ปรับทิศ

ทางการ 

พัฒนาของ

เทศบาล 

ตําบลหาด

เสี้ยวใน 

อนาคตตอไป

กองวิชาการ

และแผนงาน

13 ประชาสัมพันธการ

จัดเก็บภาษีตางๆ

เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดทําปายประ

ประชาสัมพันธ

จัดพิมพเอกสาร

แผนพับ จํานวน

500 ฉบับจัดทํา

ปาย

ประชาสัมพันธ

หอกระจายขาว

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000  เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

- การจัดเก็บ

ภาษีไดเพิ่ม

มากขึ้น

กองคลัง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 78

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีเปนไปภาพ เก็บ

ไดครบถวน

 สามารถจัดเก็บ

ขอมูลในระบบ

ดิจิตอล

        100,000         100,000         100,000        100,000         100,000 ใชเปน

เครื่องมือใน

การจัดเก็บภาษี

- เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

กองคลัง

15 โครงการสํารวจและ

จัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

- เพื่อใหเทศบาลมี

ขอมูลในการ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี

- จัดทําแผนที่ภาษี           50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 - พัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการ

จัดเก็บภาษี

- เทศบาล

สามารถ

พัฒนาระบบ

การจัดเก็บ

ภาษี ไดมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

16 โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล

เพื่อใหคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานและชุมชน 

รวมกันทําบุญในวัน

เทศบาลและจัด

นิทรรศการเผยแพร

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาล

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงานและ

ชุมชนรวมกัน

ทําบุญในวัน

เทศบาล

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 ผูบริหาร

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานและ

ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรม

กิจกรรมทาง

ศาสนาไดรับ

การทํานุบํารุง

และจัด

นิทรรศการ

เผยแพร

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมของ

เทศบาล

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 79

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 โครงการจัดกิจกรรมวัน

ทองถิ่นไทย

เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 

ไดทรงกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอม

ใหจัดตั้งตําบลทา

ฉลอมขึ้นเปน

สุขาภิบาลหัวเมือง

แหงแรก

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาลพนักงาน

 ลูกจางและ

ชุมชนรวม

กิจกรรม

สาธารณะ

ประโยชนและสา

ธารณกุศาล

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 ผูบริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล

พนักงานและ

ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรม

คณะผูบริหาร

สมาชิกสภา

พนักงานและ

ประชาชนได

รําลึกถึงวัน

ทองถิ่นไทย

สํานักปลัด

18 โครงการในการปกปอง

สถาบันสําคัญของชาติ 

เพื่อความสมานฉันทของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนไดมี

โอกาสเขารวม

กิจกรรมในการ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระ

มหากษัคริย

ประชาชนในเขต

เทศบาล

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 ประชาชน

รวม

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

สถาบันชาติ 

ศาสนา พระ

มหากษัคริย

ประชาชนได

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีและ

เทิดทูนพระ

กียรติคุณ

พระบาทสมเด็

จพระ

เจาอยูหัว

ประชาชนมี

ความรักและ

สมานสามัคคี

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 80

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 โครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบล

หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อดําเนินการ

เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี

ตําบลหาดเสี้ยว/

สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

นายกเทศมนตรี

ตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 1คน / 

สมาชิกสภา

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว จํานวน

 12 คน

        100,000         100,000         800,000        100,000         100,000 ประชาชนผูมี

สิทธิเลือกตั้ง

มาแสดงตน

ในการเลือกตั้ง

ได

นายกเทศมนต

รีตําบลหาด

เสี้ยวจํานวน 1

 คนไดสมาชิก

สภาเทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวจํานวนย

 12 คน

สํานักปลัด

20 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน

เพื่อใหประชาชนมี

ทัศนคติที่ดีกับ

เทศบาลรวมทั้งเขาไป

รับบริการประชาชน

เพื่อรับฟงปญหา/

ความตองการของ

ประชาชน

จํานวน  7 ชุมชน           50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 จํานวน

หมูบานที่

ไดรับทราบ

ปญหาของ

ประชาชน

ไดรับทราบ

ปญหา/ความ

ตองการของ

ประชาชน

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 81

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารเทศบาลสมาชิก

สภาเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและพนักงาน

จางตามภารกิจเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ผูบริหารเทศบาล

สมาชิกสภา

เทศบาลพนักงาน

เทศบาลและ

พนักงานจาง

เทศบาล

        300,000         300,000         300,000        300,000         300,000 ผูเขาอบรม

เกิดแนวคิดมี

คุณธรรม

จริยธรรม

บุคลากรของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

มากขึ้น

สํานักปลัด

22 โครงการปรับปรุงปาย

หนาสํานักงานเทศบาลฯ

เพื่อปรับปรุงปาย

หนาสํานักงาน

เทศบาลฯ

ปายหนา

สํานักงานฯ 

จํานวน 1 ปาย

        200,000 จํานวนปาย

เพื่อความ

สวยงาม

มีปายหนา

สํานักงาน

เทศบาลฯ ที่

สวยงามและ

เหมาะสม

สํานักปลัด

23 โครงการสํารวจปรับปรุง

ทะเบียนบานเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อตรวจสอบ

ปรับปรุงขอมูล

ทะเบียนราษฎรใหมี

ความถูกตอง

เรียบรอยและชัดเจน

ตัวแทนชุมชน 

กํานัน ผูใหญบาน

 รวมตรวจสอบ 

รับรอง ปรับปรุง

ขอมูลทาง

ทะเบียนราษฎร 

เพื่อใชประโยชน

ตอหนวยงาน

อื่น ๆ ตอไป

          30,000           30,000           30,000          30,000           30,000 มีขอมูล

ทะเบียน

ราษฎรที่เปน

ปจจุบัน 

ถูกตองชัดเจน

ยิ่งขึ้น

งานทะเบียน

ราษฎรเปน

ระเบียบ

เรียบรอยและ

มีขอมูลที่เปน

ปจจุบัน

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 82

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 โครงการจัดทําคูมือบริการ

ประชาชนเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนและสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธงาน

ทะเบียนราษฎร

1.  เพื่อประชาสัมพันธ

งานทะเบียนราษฎร 2.

ใหประชาชนไดรับ

ความรูความเขาใจงาน

ทะเบียนราษฎร

จัดทําสื่อสิ่งพิมพ

ปาย

ประชาสัมพันธให

ความรูความเขาใจ

งานทะเบียน

ราษฎร จัดทํา

เอกสารคูมือการ

ใหบริการประชาชน

           30,000            30,000            30,000            30,000            30,000  มีสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธ

ใหประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจและ

ความพึงพอใจ

ในการบริการ

งานดาน

ทะเบียนราษฎร

ประชาชน

ไดรับความรู

เขาใจการ

บริการและมี

ความพึงพอใจ

ที่ดีในการมา

ติดตอราชการ

สํานักปลัด

25 โครงการจัดทําคูมือการ

ใหบริการดานงาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

  เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายในการ

มาติดตอราชการ

การปฏิบัติงาน

การทะเบียน

ราษฎรมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นไดรับ

ความสะดวกใน

การบริการงาน

ทะเบียนราษฎร 

รองรับการ

ใหบริการดาน

การทะเบียน

ราษฎร

          50,000           50,000           50,000          50,000           50,000 งานทะเบียน

ราษฎรมี

ความพรอม

ในการบริการ

ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ดานทะเบียน

ราษฎร

เจาหนาที่มี

ความรู ทักษะ

การทํางาน 

ประชาชน

ไดรับความพึง

พอใจที่ดี

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 83

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

26 โครงการพัฒนาเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียน

ประจําหมูบานและชุมชน

(อสท.)

เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร  

เพื่อสรางกลุม

เครือขายภาค

ประชาชนใหเปน

ทะเบียนทองถิ่น

เทศบาล

เพิ่มเครือขาย

และสงเสริม

ความรูในการ

ดําเนินงานดาน

ทะเบียนราษฎร

          10,000           10,000           10,000          10,000           10,000 ฝายทะเบียน 

เพิ่มจํานวน

อาสาสมัครใน

พื้นที่

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ดานทะเบียน

ราษฎร

สํานักปลัด

27 โครงการจัดตั้งแยกสํานัก

ทะเบียนทองถิ่นเทศบาล

1.แยกสํานักทะเบียน

ทองถิ่นมาบริการที่

สํานักงานเทศบาล 2.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริการแก

ประชาชน3.เพื่อ

เตรียมความพรอมใน

การถายโอนงาน

ทะเบียนตาง ๆแก

ทองถิ่น

แยกสํานัก

ทะเบียนมา

สํานักงาน

เทศบาลพรอม

จัดซื้ออุปกรณ 

ในการเชื่อมโยง

ติดตั้งขอมูล เชน 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

ปริ๊นเตอร และ

คาใชจายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ

     1,500,000      1,500,000 มีการจัดตั้ง

สํานักทะเบียน

เปนสัดสวน

ของตนเอง

เพื่อ

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ดานทะเบียน

ของเทศบาล

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 84

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส. 

ใหไดมาตรฐานและ

จัดระบบงานใหมี

คุณภาพเปน

มาตรฐานเดียวกัน

เพื่อใหเปนเมืองนาอยู

พื้นที่ในเขต

เทศบาลและใน

ชุมชนฯ

          10,000           10,000           10,000          10,000           10,000 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

พื้นที่ในเขต

เทศบาลและ

ในชุมชนฯ ให

เปนเมือนาอยู

และมี

มาตรฐาน 5 ส.

สํานักปลัด

29 โครงการกอสราง

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่ออํานวยความ

สะดวกกับประชาชน

ผูมาติดตอราชการ

และเพื่อรองรับ

บุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการไดอยาง

เพียงพอ

ปรับปรุงกอสราง

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ตาม

ประมาณการ

กองชางกําหนด

     1,000,000 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

มาติดตอ

ราชการและ

เจาหนาที่มี

สถานที่

ปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 85

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

30 โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

สําหรับคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อสงเสริมใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ฯ พนักงานเทศบาล 

ลูกจางและพนักงาน

จาง ไดมีความรู 

ความเขาใขดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติงานให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดย

ยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

อบรมสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

สําหรับคณะ

ผูบริหารสมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง

  จํานวน 120 คน

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 ดําเนิน

กิจกรรมตาม

เปาหมายโดย

อบรม

กลุมเปาหมาย

 จํานวน 120 

คน

ผูเขารับการ

ฝกอบรมเกิด

ความรูความ

เขาใจและ

นํามา

พัฒนาการ

ปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

31 โครงการสรางความเขาใจ

ในการจายเงินเพื่อลดขอ

ทักทวงจากหนวย

ตรวจสอบ

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูความ

เขาใจในระเบียบและ

หนังสือสั่งการเพิ่มขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยง

และปญหาจากความ

ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน

พนักงาน

เทศบาล

พนักงานจาง 

จํานวน 50 คน

          20,000           20,000           20,000          20,000           20,000 พนักงาน

เทศบาลและ

พนักงานจาง

จํานวน 50 

คน ไดรับการ

ฝกอบรม

พนักงาน

เทศบาลและ

พนักงานจาง

มีความรูความ

เขาใจใน

ระเบียบมาก

ขึ้นและนําไป

ปฏิบัติไดจริง

หนวย

ตรวจสอบภายใน

รวม 31 โครงการ 3,050,000 4,350,000 2,550,000 3,350,000 1,850,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 86

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.2 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุข

 - เพื่อพัฒนาความรู

ทักษะการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุข

อยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 - บุคลากรกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมทุกคน

     50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00       50,000.00  - บุคลากร

ดาน

สาธารณสุขมี

ความรูความ

เขาใจ

สามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

 - บุคลากรมี

ความรูและ

ทักษะในการ

ดําเนินงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล

กองสาธารณสุข

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.3 แผนงานการพาณิชย

1 โครงการจัดตั้งสถาน  

ธนานุบาล

เพื่อจัดตั้งสถานธนา

นุบาลบริการ

ประชาชน

 เพื่อจัดตั้ง

สถานธนานุบาล 

1 แหง

2,000,000 ประชาชน

ไดรับความ

สะดวก

 เพื่ออํานวย

แกประชาชน

ในเขตเทศบาล

สํานักปลัด
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แบบ ผ 02 หนาที่ 87

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) พรอม

เครื่องบันทึกภาพ

- เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนและ

ผูประกอบการในตลาด

สดเทศบาล ทั้ง 2 แหง

- เพื่อสนับสนุนการ

ปองกันอาชญากรรม 

การโจรกรรม และ

ปญหายาเสพติด

- จัดซื้อ

กลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอม

อุปกรณติดตั้งที่

ตลาดสดเทศบาล 

(ตลาดเชา) จํานวน 

5 จุด ที่ตลาดเย็น 

จํานวน 3 จุด 

(จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ของกลองโทรทัศน

วงจรปดที่กระทรวง

ดิจิตทัลกําหนด)

350,000 350,000  - ตลาด

เทศบาลทั้ง 2 

แหง 

มีระบบกลอง

โทรทัสนวงจรปด

 (CCTV) จํานวน 

8 ตัว

- พรอมเครื่อง

บันทึกภาพ 

จํานวน 1 เครื่อง

 - ประชาชน

และ

ผูประกอบการ

ในตลาดทั้ง 2 

แหง 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองสาธารณสุข

รวม 2 โครงการ 350,000 350,000 0 2,000,000 0

3,450,000 4,750,000 2,600,000 5,400,000 1,900,000รวมยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 33 โครงการ
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แบบ ผ 02 หนาที่ 88

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา การฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อสรางถวายเปน

การเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบ

ดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหา

มงคล

สรางสวนหยอม/

สวนสาธารณะ

ใหแกชุมชนเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาส

มหามงคล)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสวน 

สาธารณะ

เฉลิมพระ

เกียรติ เพิ่มขึ้น

มีสถานที่

เฉลิมพระ

เกียรติในพื้นที่

และให

ประชาชนมีที่

พักผอนหยอน

ใจ

กองชาง

2 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดี

ขึ้น  ประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

-  เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคูคลอง

ภายในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัชพืชในคู 

คลองถูกกําจัด

ใหหมดไป

ประชาชนได

ใชประโยชน

ในแหลงน้ํา

สาธารณะใน

ดานตางๆ

กองชาง

3 โครงการปลูกตนไมใน

ชุมชนและที่สาธารณะ

เพื่อใหเทศบาลรมรื่น

และสวยงาม สราง

พื้นที่สีเขียว ลดโลก

รอน

ปลูกตนไมในเขต

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่สีเขียวใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวเพิ่มขึ้น

ในเขต

เทศบาลรมรื่น

และสวยงาม

กองชาง
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แบบ ผ 02 หนาที่ 89

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุนการ

ปลูกหญาแฝก

เพื่อปองกันการ

พังทลายของหนาดิน

ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอ

การพังทลายในเขต

เทศบาล

ลด/ปองกันการ

พังทลายของ

หนาดินในพื้นที่ที่

เสี่ยงตอการ

พังทลายในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่พังทลาย

ของดินแมน้ํา

ยมลดลง

หนาดินพื้นที่

เสี่ยงไมถูกกัด

เซาะพังทลาย

กองชาง

5 โครงการชุมชนปลอดขยะ 

(Zero Waste)

- เพื่อสงเสริม สนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือ

ระหวางประชาชนกับ 

อปท. ในการจัดการขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร

- เพื่อลดปริมาณขยะที่

ตนทางในชุมชน กอน

นําไปกําจัด

- ชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปริมาณขยะที่

ตนทางในชุมชน

เทศบาลลดลง

- ลดปริมาณขยะ

,การนํากลับมา

ใชใหมและเกิด

การคัดแยกขยะ

ระดับครัวเรือน

กองสาธารณสุข

6 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจาก

ขยะสดเพื่อบําบัดน้ําเสีย

 - เพื่อลดปริมาณขยะ

อินทรียในตลาด กอน

นําไปกําจัด

- เพื่อนําขยะอินทรียมา

ใชประโยชน

 - ตลาดในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - มีน้ําหมัก

ชีวภาพจากขยะ

อินทร และ 

ปริมาณขยะ

อินทรียในตลาด

กอนนําไปกําจัด

- ปริมาณขยะ

อินทรียกอน

นําไปกําจัดลดลง

- ทําใหเทศบาล

มีน้ําชีวภาพใช

ในงาน

สุขาภิบาลและ

อนามัย

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 90

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 อุดหนุนโครงการอุดหนุน

ธนาคารขยะรีไซเคิลใน

โรงเรียน (โรงเรียนเมืองเชลียง)

- เพื่อลดปริมาณขยะใน

โรงเรียนและการนํา

สิ่งของที่ไมไดใชแลว นํา

กลับมาใชใหม

- เพื่อสรางจิตสํานึกรวม

แรงรวมใจดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน

- โรงเรียนเมือง

เชลียง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - ปริมาณขยะ

ในโรงเรียนลดลง

- ปริมาณขยะใน

โรงเรียนเมือง

เชลียงลดลง

- ครู นักเรียนใน

โรงเรียนเมือง

เชลียง มี

จิตสํานึกและ

รวมใจดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข

8 อุดหนุนโครงการปรับปรุง

สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ขยะ (โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา)

- เพื่อใหนักเรียนเห็น

คุณคาและมีจิตสํานึกใน

การชวยกันอนุรักษ

สภาพแวดลอม

- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม

 มลภาวะในโรงเรียน

- คณะครู บุคลากร

และนักเรียน

โรงเรียนหาดเสี้ยว

วิทยา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ปริมาณขยะใน

โรงเรียนลดลง

- สิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนหาด

เสี้ยววิทยาดีขึ้น

- ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

และนักเรียน มี

จิตสํานึก มีสวน

รวมในการ

จัดการขยะ 

ดูแลสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 91

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ

ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการกําจัดขยะมูลฝอย

และบริการประชาชนใน

เขตเทศบาล

เพื่อจัดซื้อเตาเผา

ขยะลดมลพิษ 

ประหยัดพลังงาน 

ขนาด 300 

กิโลกรัมตอชั่วโมง 

จํานวน 1 เครื่อง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว มี

เตาเผาขยะลด

มลพิษ เพื่อใช

บริการประชาชน

ในพื้นที่ จํานวน 

1 เครื่อง

- เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว มี

เครื่องมือในการ

กําจัดขยะ เพิ่ม

ทางเลือกในการ

กําจัดขยะ ทําให

ระบบการ

บริหารจัดการ

ขยะมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองสาธารณสุข

10 โครงการกอสรางสถานที่

กําจัดขยะแบบกึ่งใชอากาศ 

(Semi-Arerobic Landfill)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย

- เพื่อกอสราง

สถานที่กําจัดขยะ

มูลฝอยแบบกึ่งใช

อากาศ

(Semi-Arerobic 

Landfill) ขนาด

กวาง 50 ม. ยาว 

100 ม. ลึก 5 ม. 

จํานวน 1 แหง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - มีสถานที่กําจัด

ขยะแบบกึ่งใช

อากาศ  

(Semi-Arerobic 

Landfill)

- ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยเทศบาล

ตําบล

หาดเสี้ยว ดีขึ้น

กองสาธารณสุข

รวม 10 โครงการ 7,660,000 7,660,000 7,660,000 5,660,000 5,660,000
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แบบ ผ 02 หนาที่ 92

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ. - ทต.

หาดเสี้ยว)

เพื่ออนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากร

ทองถิ่น ทต.หาดเสี้ยว

ปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวม

โครงการ

ไดรับ

ประโยชนไม

นอยกวา   

รอยละ 90

เปน

ฐานขอมูล

ทรัพยากร

ทองถิ่นใน

เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

สํานักปลัด 

เทศบาล

2 โครงการเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว มุงสูเมือง

คารบอนต่ํา

 - เพื่อลดการปลอย

คารบอนสูอากาศ         

  - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชวยดูดซับคารบอน - 

เพื่อชวยลดปญหาภาวะ

โลกรอน

 - ชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - เกิดความ

รวมมือระหวาง

เทศบาลและ

ชุมชนในการ

ดูแล

สภาพแวดลอม

และลดภาวะ

โลกรอน

 - เกิดความ

รวมมือระหวาง

เทศบาลและ

ชุมชนในการ

ดูแล

สภาพแวดลอม

และลดภาวะ

โลกรอน

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ 02 หนาที่ 93

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 อุดหนุนโครงการอบรม

นักเรียนแกนนําหองเรียนสี

เขียว (หนูนอยนักอนุรักษ) 

ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัช

นาลัย

- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให

นักเรียนใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ รูคุณคา 

และรักษสิ่งแวดลอม

- ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

จํานวน 50 คน

- นักเรียน จํานวน 

100 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ครู และ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

และนักเรียนมี

จิตสํานึกในการ

ใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และรักษสิ่งแวด

 ลอมเพิ่มขึ้น

-  ครู และ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

และนักเรียนมี

จิตสํานึกในการ

ใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และรักษ

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข

4 โครงการขุดลอกวัชพืชใน

แหลงน้ําสาธารณะของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดี

ขึ้น  ประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

-  เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคูคลอง

ภายในเขต

เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ตาม

ประมาณการ

กองชางเทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัชพืชในคู 

คลองถูกกําจัด

ใหหมดไป

ประชาชนได

ใชประโยชน

ในแหลงน้ํา

สาธารณะใน

ดานตางๆ

กองชาง

รวม 4 โครงการ 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000

8,090,000 8,090,000 8,090,000 6,090,000 6,090,000รวมยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 14 โครงการ
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แบบ ผ 02/1 หนาที่ 1

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางระบบ

ประปาบาดาล และหอถัง หมู

ที่ 4  ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

กอสรางหอถัง

เหล็กเก็บน้ํา 

ขนาด 12 ลบ.ม

400,000 ประชาชน

มีน้ําอุปโภค

 บริโภค

ประชาชนมี

น้ําอุปโภค 

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 4 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเชื่อมถนนทางหลวง

หมายเลข 101 (รานเสงี่ยมแอร)  

หมูที่ 3 ต.หนองออ เขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่

รับผลกระทบจากน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.50

 ม. ยาว 85 ม. ลึก

เฉลี่ย0.50 ม.

298,000 แกไข

ปญหาน้ํา

ทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอน

จากน้ําทวมขัง

แผน

ชุมชน

บาน

หนองออ 

หมูที่ 3 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
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แบบ ผ 02/1 หนาที่ 2

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ

งบประมาณ

3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยปศุสัตวพัฒนา หมูที่ 3

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่

รับผลกระทบจากน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.50

 ม. ยาว 83 ม. ลึก

เฉลี่ย0.70 ม.พรอม

บอพักน้ําจํานวน 1 

บอ

295,000 แกไข

ปญหาน้ํา

ทวมขังใน

พื้นที่

ประชาชน

ไมไดรับความ

เดือดรอน

จากน้ําทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

4 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

บริเวณซอยบานตาจักร  หมูที่

 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.00 

เมตร ยาว 187 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 561 

ตารางเมตร

295,000 ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 1 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

5 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

บริเวณเชื่อมทางหลวง

หมายเลข 101 (ขางราน

น้ําแข็งเจทุย) หมูที่ 2 ต.หาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 2.50 

เมตร ยาว 138 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 345 

ตารางเมตร

179,000 ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง
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แบบ ผ 02/1 หนาที่ 3

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ

งบประมาณ

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณดอยปอมปอ เชื่อมตอ

ถนนสายวัดภูธาตุเจดีย หมูที่ 4

  ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.00 

เมตร ยาว 213 

เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 639 

ตารางเมตร

33,000 ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 4 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

7 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน

 คสล. สายริมเขื่อนเรียงหิน 

หมูที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.00 

เมตร ยาว 38 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 114 

ตารางเมตร

60,000 ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณดอยปอมปอ เชื่อม

ถนนสามแยกเหมืองสงน้ํา หมู

ที่ 4  ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คส

ล.กวาง 3.50 

เมตร ยาว 276 

เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 966 

ตารางเมตร

503,000 ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 4 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง
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แบบ ผ 02/1 หนาที่ 4

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ

งบประมาณ

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

9 โครงการขยายเขตประปา 

บริเวณซอยปศุสัตว – สวนปา

แมสาน หมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี     

น้ําประปาใชอุปโภค 

และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการ

ประปาสวน

ภูมิภาค สาขา

ศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการ (ตาม

ประมาณการกอง

ชาง) ระยะทาง 

620 เมตร

 290,000 ขยายเขต

ประปา

บริเวณ

ซอยปศุสัตว

 – สวนปา

แมสาน 

หมูที่ 3 

ระยะทาง 

620 เมตร

ประชาชนมี

น้ําประปา ใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง 

เพียงพอ และ

 ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

รวม 9 โครงการ 993,000 857,000 503,000 0 0

993,000 857,000 503,000 0 0

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางมีธรรมาภิบาล

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการกอสรางหอกระจาย

ขาวหมูบานปาไผ หมู 5 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อกอสรางและ

ปรับปรุงหอกระจายขาว

หมูบาน ชุมชน ของ

เทศบาล

เพื่อกอสรางหอ

กระจายขาว

หมูบาน บริเวณ

อาคารพอเพียง 

หมูที่ 5 ต.หาด

เสี้ยว ตามประ

มานการกองชาง

      250,000 กอสราง  

หอกระจาย

ขาว

หมูบานปา

ไผ หมู 5ต.

หาดเสี้ยว

จํานวน 1 

แหง

 มีหอ

กระจายขาว

เพื่อแจง

ขาวสารของ

ทางราชการ

อยางทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง

วิชาการ

และ

แผนงาน

รวมยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 9 โครงการ
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แบบ ผ 02/1 หนาที่ 5

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา การฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การบริหารจัดการน้ํา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานการเกษตร

1 โครงการขุดลอกวัชพืชในคลอง

โคง

เพื่อใหแหลงน้ําสาธารณะมี

สภาพดีขึ้น  ประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

-  เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคลองโคง 

ตามประมาณการ

กองชางเทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัชพืชในคู 

คลองถูก

กําจัดให

หมดไป

ประชาชนได

ใชประโยชน

ในแหลงน้ํา

สาธารณะใน

ดานตางๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5 

ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

หมายเหตุ  แบบ ผ.02/1 เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชนมาดําเนินการ หากองคกรปกครอง

              สวนทองถิ่นจะนําโครงการใน แบบ ผ .02/1 ไปจัดทํางบประมาณรายจาย สามารถดําเนินการได

รวมยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 1 โครงการ
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แบบ ผ 02/2 หนาที่ 1

แบบ ผ.02/2

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 กอสรางสะพาน คสล.     

 ขามคลองยายยา หมูที่ 3

   ตําบลหนองออ ในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางสะพาน คสล. 

ผิวการจราจรกวาง 7 

เมตร พรอมทางเดินเทา

ขางละ 1 เมตร ยาว 40 

เมตร

5,000,000 ประชาชน

สัญจรไป

มาได

อยาง

สะดวกขึ้น

เพื่อ

ประชาชนมี

สะพานขาม

อยางปลอดภัย

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดสุโขทัย

 หรือ

หนวยงานอื่น

2 โครงการกอสราง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟสท

ติกคอนกรีต บริเวณ

หนองหินหมูที่ 2     

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

กอสรางปรับปรุงผิวทาง

แอสฟสทติกคอนกรีต 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

2,632 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 15,792 ตารางเมตร

5,528,000 ประชาชน

สัญจรไป

มาได

อยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดสุโขทัย

 หรือ

หนวยงานอื่น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ

- 154 -



แบบ ผ 02/2 หนาที่ 2

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

งบประมาณ

ที่ โครงการ

3 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณถนนสาย 

พระรวง  หมูที่ 3 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก มีถนนที่มี

มาตรฐาน เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

 กอสรางกอสรางถนน 

คสล.กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,745 เมตรหนา 

0.15 เมตรหรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 8,725 

ตารางเมตร

4,540,000 ประชาชน

สัญจรไป

มาได

อยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดสุโขทัย

 หรือ

หนวยงานอื่น

4 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนน คสล. บริเวณเชื่อมถนน

ซอยชมปรีดา - ถนนเทศบาล

 2 (ขางฌาปนสถานบานหาด

เสี้ยว) หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยางสะดวก มี

ถนนที่มีมาตรฐาน เพื่อ

ลดปญหาฝุนละออง

 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 กวาง 6.00 เมตร ยาว 580 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,480 

ตารางเมตร

2,500,000 ประชาชน

สัญจรไป

มาได

อยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชน

สัญจรได

สะดวก

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดสุโขทัย

 หรือ

หนวยงานอื่น

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณริมแมน้ํายม หมูที่ 3-5

 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม

บริเวณริมแมน้ํายมเพื่อให

เกิดความรมรื่นและ

สวยงามประชาชนมีที่

พักผอนหยอนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศนริม

แมน้ํา หมู 3 - 5 ตําบล

หาดเสี้ยว ตาม

รายละเอียดประมาณ

การกองชางเทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน

มีที่พก

ผอนหยอน

ใจ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาด

เสี้ยวมีที่

พักผอนหยอน

ใจ

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดสุโขทัย

 หรือ

หนวยงานอื่น

รวม 5 โครงการ 12,528,000 6,540,000 4,500,000 2,000,000 2,000,000

           2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพรอมกลั่นกรอง แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการจาก ผ.02/2

           3. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาที่จัดสงโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ

           4. การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปใช (จัดทํางบประมาณ) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใช แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2  โดยไมตองแกไขแบบที่ใช

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02/2 เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารสวนจังหวัด

และหนวยงานอื่น และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
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แบบ ผ 03 หนาที่ 1

แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน - จัดซื้อเตาเผาขยะ ขนาด 3 

ตันตอวัน จํานวน 1 เครื่อง

        5,000,000       5,000,000 กองสาธารณสุข

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานยนตและ

ขนสง

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 

ตัน แบบเปดขางเททาย จํานวน

 1 คัน

          950,000 กองสาธารณสุข

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานยนตและ

ขนสง

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 

ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย จํานวน 

1 คัน

      2,400,000 กองสาธารณสุข

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานยนตและ

ขนสง

- รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 6 ลอ 

ความจุไมนอยกวา 3,000 ลิตร 

จํานวน 1 คัน

     2,400,000 กองสาธารณสุข

5 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส 

ขนาดความจุ 2000 ลิตร 

จํานวน 2 ใบ เพื่อติดตั้งใน

ตลาดสดเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวและตลาดกลางผลิตผล

ทางการเกษตรและหัตถกรรม

พื้นบานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

            36,000 กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

- 156 -



แบบ ผ 03 หนาที่ 2

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ   ครุภัณฑงานบานงานครัว โครงการจัดหาเครื่องตัดหญา จํานวน

 3 เครื่อง โดยมีลักษณะ แบบขอแข็ง

 1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 

 แรงมา  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม

นอยกวา 30 ซีซี 4) พรอมใบมีด

               28,500 กองชาง

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ   ครุภัณฑงานบานงานครัว โครงการจัดหาเครื่องตัดหญา จํานวน

 2 เครื่อง โดยมีลักษณะ แบบขอออน

 1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 

 แรงมา  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม

นอยกวา 30 ซีซี 4) พรอมใบมีด

               21,800 กองชาง
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แบบ ผ 03 หนาที่ 3

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการจัดหาเครื่องกําเนิด

ไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) 

ขนาด 5 กิโลวัตต โดยมีลักษณะ

 1) ขนาด 5 กิโลวัตตขึ้นไป เปน

เครื่องยนตดีเซล 2) ทุกขนาดที่

กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา

3) รายละเอียดประกอบเครื่อง

กําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้

(1) แผงสวิทซ 1 อัน

(2) โวลตมิเตอร 1 อัน

(3) แอมมิเตอร 1 อัน

(4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 

1 ชุด

(5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 

อัน

(6) คัตเอาต 1 อัน (7) ที่เสียบ

ปลัก 2 จุด คุณสมบัติทาง

เทคนิค 1) ไฟ AC 220 โวลต 

ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ สําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดนอย

กวา 10 กิโลวัตต

 55,500 กองชาง
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แบบ ผ 03 หนาที่ 4

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)

 จํานวน 1คัน ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 

แบบกระบะเททาย โดยมี

ลักษณะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

6000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 

แบบกระบะเธทายขนาดความจุ

ไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา 

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 

กิโลกรัม พรอมกระบะและ

เครื่องปรับอากาศ

 2,125,000 กองชาง

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานกอสราง โครงการจัดหาเครื่องเลื่อยโซ

ยนต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

ลักษณะ ขนาด 3.1 HP ขนาด

แผนบาร 22 นิ้ว

 19,000 กองชาง
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แบบ ผ 03 หนาที่ 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

11 แผนงานบริหาร

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง

 มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1.130

 ลิตรตอนาที           

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป       

1.เปนเครื่องสูงน้ําแบบหอยโขง 

 2.ขนาดทอสงไมนยกวา 3 นิ้ว 

(75 มิลลิเมตร)                   

3.สูบน้ําไดไมนอยกวาตาม

ปริมาณที่กําหนด                

4.สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 

เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต     

 5.อุปกรณประกอบของเครื่อง

สูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา

ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงาน

ได

 17,800 สํานักปลัด
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แบบ ผ 03 หนาที่ 6

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

13 แผนงานบริหาร

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถดับเพลิงแบบอเนก 

ประสงค ขนาด 12,000ลิตร 

ชนิด 10 ลอ  รายละเอียดและ

คุณลักษณะเฉพาะเปนรถยนค

บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ

อเนกประสงค ขนาด  12,000 

ลิตร  ตัวรถชนิด 10 ลอ 

เครื่องยนตดีเชล 6 ลอ สูง 4 

จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา

 ตอนทายเกงติดตั้งถังบรรจุน้ํา

ชนิดตัดรูปวารี ทําดวยเหล็ก

อยางดี มีขนาดความจุไทนอย

กวา 12,000 ลิตร ดานบนของ

ถังติดตั้งแทนปนฉีดน้ํา 1 ชุด มี

ทอดูดน้ําและทอสงน้ําตาม

มาตรฐานผูผลิต

 4,700,000 สํานักปลัด

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) 

(ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดที่

กระทรวงดิจิตทัลกําหนด)

 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000 สํานักปลัด

รวม 14 รายการ 13,253,600     7,700,000     2,700,000    300,000    300,000     
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สวนท่ี  4 
การติดตามและประเมนิผล 

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

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 โดยการประเมินแผนนั้น
จะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไว ซ่ึงสรุปผลคะแนนได ดังนี้ 

 

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 ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.44 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.22 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.89 
    3.5 กลยุทธ (5) 4.67 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.89 

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

รวม (100) 94.66 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
     ของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
โดยจะตองติดตามและประเมินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 โดยการประเมินแผนนั้น
จะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไว ซ่ึงสรุปผลคะแนนได  ดังนี้ 

 

 
 

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. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) กําหนดใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น เพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาว เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจึงขอสรุปผลการการพัฒนา               
ในภาพรวม ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
“หาดเสี้ยวเมืองนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพียบพรอมประเพณี วัฒนธรรมนอมนํา
ธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
      1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐาน
เพียงพอสะดวกตอประชาชน  รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ 
      2. พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน กีฬา  
นันทนาการ  และการทองเท่ียว   
      3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  เปนธรรม  และคุณภาพชีวิต  พัฒนาทางดานสังคม             
การสาธารณสุข 
      4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพ  พัฒนารายไดของประชาชน  และแกไขปญหา    ความ
ยากจน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สูเมืองคารบอนต่ํา  เมืองจักรยาน  และเมืองรูสูภัย
พิบัติ  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  และเปนเมืองนาอยู 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน 

ค. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนายุทธศาสตร ไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ                      
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  กีฬาและนันทนาการ  

และการทองเท่ียว     
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา   
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม   
               5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   
      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
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ง. การวางแผนพัฒนา 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561 – 2565  เม่ือวัน ท่ี               
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น จํานวน 215 โครงการ งบประมาณ 121,025,800 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   20 22,129,100.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 

42 9,496,700.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 470,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 62 11,260,520.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 49 9,920,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 31 67,750,000.00 

รวม 215 121,025,800.00 

  แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563  โดยนําโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาทองถ่ินมาจัดทํางบประมาณ
รายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 100 โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 27,455,900 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
        

ยุทธศาสตร 
จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   6 1,680,900.00 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬานันทนาการ และ    
   การทองเท่ียว 

39 9,354,000.00 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 70,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 24 14,896,000.00 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 19 905,000.00 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9       550,000.00  

รวม 100 27,455,900.00 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

โดยไดมีการเบิกจายเงินตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 จํานวน 31 โครงการ เปน
จํานวนเงิน 10,503,205.11 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้     

 

    ยุทธศาสตร 
จํานวน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
โครงการ % (บาท) % 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3 9.67 325,390.00 3.12 

2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน กีฬา
นันทนาการ และการทองเท่ียว 

13 41.94 2,860,696.11 27.48 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 0.00 0.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณคาทางสังคม 13 41.94 7,045,976.00 67.68 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนา 
บุคลากรทองถ่ิน 

2 6.45 178,632.00 1.72 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0.00 0.00 0.00 

รวม 31  10,503,205.11  

แผนภูมิ แสดงผลการดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงผลการเบิกจายเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานนะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 

***************************
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