
 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
( เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565      
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยังไมครอบคลุม ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวยังมี
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยเหลือประชาชน       
ท่ีไดรับปญหาความเดือดรอน จึงตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพ่ือใชเปนกรอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ตอไป 
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เหตุผลและความจําเปน 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
คร้ังที่ 2 /2563 

    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะดําเนินการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 

2565 ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจายเงินอุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน และ

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามท่ีไดเสนอจากประชาคมหมูบานและชุมชน โดยรายละเอียด

โครงการท่ีจะเพ่ิมเติม ประกอบดวย ดังนี้ 

1) โครงการศูนยเรียนรูการทอผาไทยพวนบานหาดเสี้ยว 

2) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

3) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

4) โครงการกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา (Photo cell) หมู 1 หมู 2 หมู 3 ตําบลหาดเสี้ยว 

5) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์-หลังวัดบานใหม หมู 5 ต.หาดเสี้ยว 

6) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยปศุสัตวพัฒนา หมู 3-4 ต.หาดเสี้ยว 

7) ขยายเขตไฟฟา บริเวณถนนสายเดิ่นขาม (ตอจากเดิม) หมู 1 ต.หาดเสี้ยว 

8) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 ตอจากเดิม (บานปาตอย) หมู 1 ต.หาดเสี้ยว 

9) ขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนองผักลุง หมู 2 ต.หาดเสี้ยว 

10) ขยายเขตประปา บริเวณถนนพระรวง หมู 3 ต.หาดเสี้ยว 

11) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

12) โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ 

โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 22 ซ่ึงมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

      (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 

  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา ประกอบดวย ดังนี้ 

ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ปงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1) โครงการศูนยเรียนรูการทอผาไทยพวน
บานหาดเสี้ยว 

เพ่ือเปนศูนยเรียนรูใหชุมชน เด็ก และเยาวชน และกลุม
ผูสนใจไดมาเรียนรูการทอผาบานหาดเสี้ยว 

20,000 2563 - 2565 สํานักปลัด 

2) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เพ่ืออบรมจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
จํานวน 50 คน 

150,000 2563 - 2565 สํานักปลัด 

3) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว โดยสุมเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางคิดเปนรอยละ 5 ของประชากรท้ังหมด ใน 4 ดาน 
ไดแก ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาท่ี
ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

20,000 2563 - 2565 กองวิชาการ
และแผนงาน 

4) โครงการกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา 
(Photo cell) หมู 1 หมู 2  หมู 3 ตําบลหาด
เสี้ยว 

จํานวน 3 แหง ไดแก 
1. บริเวณหนาวัดหาดเสี้ยว หมู 1 
2. บริเวณหนารานแอดไวซหาดเสี้ยว หมู 2 
3. บริเวณถนนสายหาดสูง-บานใหม หมู 3 

15,653 2563 กองชาง 

5) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์-
หลังวัดบานใหม หมู 5 ต.หาดเสี้ยว 

เ พ่ือ อุดหนุนการไฟฟ าส วนภู มิภาคสาขาศรี สัชนาลัย
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 400 เมตร 

180,000 2563 กองชาง 

หนาท่ี 2 



ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ปงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

6) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยปศุสัตวพัฒนา 
หมู 3-4 ต.หาดเสี้ยว  

เ พ่ือ อุดหนุนการไฟฟ าส วนภู มิภาคสาขาศรี สัชนาลัย
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 350 เมตร 

 

165,000 2563 กองชาง 

7) ขยายเขตไฟฟา บริเวณถนนสายเดิ่นขาม 
(ตอจากเดิม) หมู 1 ต.หาดเสี้ยว  

เ พ่ือ อุดหนุนการไฟฟ าส วนภู มิภาคสาขาศรี สัชนาลัย
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 350 เมตร 

 

165,000 2563 กองชาง 

8) ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 
2 ตอจากเดิม (บานปาตอย) หมู 1 ต.หาด
เสี้ยว  

 

เ พ่ือ อุดหนุนการไฟฟ าส วนภู มิภาคสาขาศรี สัชนาลัย
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 150 เมตร 

75,000 2563 กองชาง 

9) ขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนอง
ผักลุง หมู 2 ต.หาดเสี้ยว 

เ พ่ืออุดหนุนการประปาสวนภู มิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 100 เมตร 

80,000 2563 กองชาง 

10) ขยายเขตประปา บริเวณถนนพระรวง 
หมู 3 ต.หาดเสี้ยว 

เ พ่ืออุดหนุนการประปาสวนภู มิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 
ดําเนินการ (ตามประมาณการกองชาง) ระยะทาง 250 เมตร 

200,000 2563 กองชาง 

11) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมใน
การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ สงผลใหปริมาณขยะ
ลดลงรอยละ 35 

 

3,656,470 

ของบกองทุน
สิ่งแวดลอม 

2564-2567 กอง 

สาธารณสุข 

หนาท่ี 3 



ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ปงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

12) โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะลดมลพิษ  เพ่ือจัดซ้ือเตาเผาขยะลดมลพิษ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
-โครงสรางมีความแข็งแรง ปลอดภัย ขณะทําการเผาสูง ทํา
มาจากวัสดุท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ความรอนผนัง
เตาดานนอกไม เ กิน 70 องศาเซลเซียส ไม มีควัน แกส      
เปลวไฟออกจากชองใสขยะ ชองลมท่ีตัวเตาเผา 
- ภายในตองมีหองเผาไหมขยะ หองเผาไหม เขมา ควัน แกส 
พรอมดักเก็บฝุน 
- สามารถเผาขยะไดตอเนื่องติดตอกันไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 
- ปลองควันมีความสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
- สามารถเผาขยะเปยก ขยะแหง ท่ีมีความชื้นไมนอยกวา 25 
เปอรเซ็นต 
- ปริมาณการเผาขยะไมนอยกวา 200 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
- ไมใชพลังงานเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟา 
- ไมกอมลพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
- มีจํานวนหองเผาขยะ ไมนอยกวา 3 หอง 
- อุณหภูมิระหวางเผาไหม ไมนอยกวา 800 องศาเซลเซียส 
- รับประกันสินคาไมนอยกวา 2 ป 
- รวมราคาคาติดตั้งและคาฝกอบรมพนักงานท่ีใชงาน 
- สิ น ค า ไ ด ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย  
กระทรวงการคลัง หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
- มีใบรับรองคุณภาพอากาศจากกระทรวงทรัพยากรฯ 
 

3,000,000 

ของบหนวยงาน
นอกภายใต
แผนพัฒนา 

จังหวัดสุโขทัย 

2564 กอง 

สาธารณสุข 

 

หนาท่ี 4 



ผ.01

 หนาที่ 5

ยุทธศาสตร 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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 7 880,653 0 0 0 0 7 880,653

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 7 880,653 0 0 0 0 7 880,653

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 3,659,034 0 0 2 3,659,034

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 0 0 2 3,659,034 0 0 2 3,659,034

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 10 1,070,653 5 3,849,034 3 190,000 18 5,109,687

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ป 2562 ป 2563 รวม  4  ปป 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2564



แบบ ผ.02

หนาที่ 6  

สวนที่ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอมใหเขมแข็งปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนแขงขันและแกไขปญหาความยากจน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางขยายเขต
ระบบไฟฟา (Photo cell) หมู
 1 หมู 2  หมู 3 ตําบล   หาด
เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจน
 อํานวยความสะดวก 
และ เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ดําเนินการ 3 แหง ไดแก
บริเวณหนาวัดหาดเสี้ยว หมู 1
บริเวณหนารานแอดไวซหาด
เสี้ยว หมู 2 และบริเวณถนน
สายหาดสูง-บานใหม หมู 3
(ตามประมาณการไฟฟา)

       15,653  ประชาชนทั้ง
สามหมูบานไดรับ
ประโยชนจาก
ไฟฟา

ประชาชนมีแสงสวาง
 มีความปลอดภัย 
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ

กองชาง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณซอยพันโทชูศักดิ-์หลัง
วัดบานใหม หมู 5 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจน
 อํานวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัยใน
ชีวิต

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
ดําเนินการ ระยะทาง 400 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

     180,000  ขยายเขตไฟฟา
บริเวณซอยพันโท
ชูศักดิ-์หลังวัดบาน
ใหม หมู 5
ระยะทาง 400 
เมตร

ประชาชนมีแสงสวาง
 มีความปลอดภัย 
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณซอยปศุสัตวพัฒนา หมู 
3-4     ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจน
 อํานวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัยใน
ชีวิต

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
ดําเนินการ ระยะทาง 350 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

     165,000  ขยายเขตไฟฟา
บริเวณซอยปศุ
สัตวพัฒนา หมู 
3-4 ระยะทาง 
350 เมตร

ประชาชนมีแสงสวาง
 มีความปลอดภัย 
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนาที่ 7  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณถนนสายเดิ่นขาม (ตอ
จากเดิม) หมู 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจน
 อํานวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัยใน
ชีวิต

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
ดําเนินการ ระยะทาง 350 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

     165,000  ขยายเขตไฟฟา
บริเวณถนนสาย
เดิ่นขาม หมู 3-4 
ระยะทาง 350 
เมตร

ประชาชนมีแสงสวาง
 มีความปลอดภัย 
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ

กองชาง

5 โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 
ตอจากเดิม (บานปาตอย) หมู 
1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจน
 อํานวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัยใน
ชีวิต

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
ดําเนินการ ระยะทาง 150 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

       75,000  ขยายเขตไฟฟา
บริเวณซอยเชื่อม
เทศบาล 2 ตอ
จากเดิม (บานปา
ตอย) หมู 1ระยะ
 ทาง 150 เมตร

ประชาชนมีแสงสวาง
 มีความปลอดภัย 
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ

กองชาง

6 โครงการขยายเขตประปา 
บริเวณเชื่อมซอยหนองผักลุง   
 หมู 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภค 
และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 
ดําเนินการ ระยะทาง 100 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

       80,000  ขยายเขตประปา
บริเวณเชื่อมซอย
หนองผักลุง หมู 2
ระยะทาง 100 
เมตร

ประชาชนมีน้ําประปา
ใชอุปโภคและบริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองชาง

7 โครงการขยายเขตประปา 
บริเวณถนนพระรวง หมู 3     
ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภค 
และบริโภค

เพื่ออุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 
ดําเนินการ ระยะทาง 250 
เมตร (ตามประมาณการกอง
ชาง)

     200,000  ขยายเขตประปา
บริเวณถนนพระ
รวง หมู 3 
ระยะทาง 250 
เมตร

ประชาชนมีน้ําประปา
ใชอุปโภคและบริโภค
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองชาง

รวม 7 โครงการ 0 0 880,653 0 0



แบบ ผ.02

หนาที่ 8  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการลงทุนภาค การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายฯ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสรางสรรค

3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการศูนยเรียนรูการทอผา
ไทยพวนบานหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เรื่องการทอผาไทยพวน
บานหาดเสี้ยว และ
นํามาทําเปนอาชีพเสริม

เพื่อเปนศูนยเรียนรูใหชุมชน 
เด็ก และเยาวชน และกลุม
ผูสนใจไดมาเรียนรูการทอผา
บานหาดเสี้ยว

       20,000        20,000     20,000  ประชาชนมี
ความรูเรื่องการ
ทอผาไทยพวน
บานหาดเสี้ยว

ประชาชนมีความรู
และนํามาทําเปน
อาชีพเสริมและสราง
รายได

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 0 0 20,000 20,000 20,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี

4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1  โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมเปนจิตอาสา 
ชวยเหลือกันและกันใน
ยามเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

เพื่ออบรมจิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
จํานวน 50 คน

     150,000      150,000   150,000  อบรมประชาชน
ผูมีจิตอาสาในการ
ชวยเหลือกรณี
เกิดภัยพิบัติ 
จํานวน 50 คน

มีจิตอาสาที่มาจาก
ภาคประชาชนในการ
ชวยเหลือภาครัฐกรณี
เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

ฝาย
ปองกันฯ
สํานัก
ปลัด 

เทศบาล

รวม 1 โครงการ 0 0 150,000 150,000 150,000



แบบ ผ.02

หนาที่ 9  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

1  โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อประเมินความพึงพอใจโดย
สุมเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 5 ของ
ประชากรทั้งหมด ใน 4 ดาน 
ไดแก ขั้นตอนการใหบริการ 
ชองทางการใหบริการ 
เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวก

       20,000        20,000     20,000  ประเมินความพึง
พอใจประชาชน 4
 ดาน ไดแก 
ขั้นตอน การ
ใหบริการ ชอง
ทางการใหบริการ 
เจาหนาที่ผู
ใหบริการ และสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก

เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยวไดทราบถึง
ความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนทั้ง 4
 ดาน และนําผลมา
ปรับทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวใน
อนาคตตอไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

รวม 1 โครงการ 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 0 0 1,070,653 190,000 190,000



แบบ ผ.02/1

หนาที่ 10  

สวนที่ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอม ใหเขมแข็งปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1  โครงการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ และสงเสริมการมี
สวนรวมในการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก
ขยะ และการนําขยะ
กลับไปใชประโยชนใหม
ได โดยของบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 มาดําเนินการ

1.ประชาชนรอยละ 80 มีความรูและ
เขาใจในการจัดการขยะ                     
2.ปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาลลดลง รอย
ละ 35                                  3. มี
การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 
เพิ่มขึ้นรอยละ 35 และไมมีขยะตกคาง

  3,656,470  1.ประชาชนรอย
ละ 80 มีความรู
และเขาใจในการ
จัดการขยะ        
 2.ปริมาณขยะ
ในพื้นที่เทศบาล
ลดลงรอยละ 35  
    3. มีการนํา
ขยะกลับมาใช
ประโยชนใหม 
เพิ่มขึ้นรอยละ 35

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ และมี
สวนรวมในการคัด
แยกขยะ เพื่อนํามา
กลับมาใชประโยชน
และสรางมูลคา

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

หนาที่ 11  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ   
ลดมลพิษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกําจัดขยะมูลฝอย
และบริการประชาชนใน
เขตเทศบาล

เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
-โครงสรางมีความแข็งแรง ปลอดภัย 
ขณะทําการเผาสูง ทํามาจากวัสดุที่ไดรับ
รองมาตรฐาน ISO 9001 ความรอนผนัง
เตาดานนอกไมเกิน 70 องศาเซลเซียส 
ไมมีควัน แกส      เปลวไฟออกจากชอง
ใสขยะ ชองลมที่ตัวเตาเผา
- ภายในตองมีหองเผาไหมขยะ หองเผา
ไหม เขมา ควัน แกส พรอมดักเก็บฝุน
- สามารถเผาขยะไดตอเนื่องติดตอกันไม
นอยกวา 8 ชั่วโมง
- ปลองควันมีความสูงไมนอยกวา 6 เมตร
- สามารถเผาขยะเปยก ขยะแหง ที่มี
ความชื้นไมนอยกวา 25 เปอรเซ็นต
- ปริมาณการเผาขยะไมนอยกวา 200 
กิโลกรัมตอชั่วโมง
- ไมใชพลังงานเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟา
- ไมกอมลพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

3,000,000  เทศบาลตําลหาด
เสี้ยวมีเตาเผาขยะ
ลดมลพิษ เพื่อใช
บริการประชาชน
ในพื้นที่จํานวน 1 
เตา

เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยวมีเครื่องมือใน
การกําจัดขยะ เพิ่ม
ทางเลือกในการกําจัด
ขยะ ทําใหระบบการ
บริหารจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

- มีจํานวนหองเผาขยะ ไมนอยกวา 3 หอง

- อุณหภูมิระหวางเผาไหม ไมนอยกวา 
800 องศาเซลเซียส

- รับประกันสินคาไมนอยกวา 2 ป

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

หนาที่ 12  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- รวมราคาคาติดตั้งและคาฝกอบรม
พนักงานที่ใชงาน
- สินคาไดผานการรับรองจากกระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มีใบรับรองคุณภาพอากาศจาก
กระทรวงทรัพยากรฯ

รวม 2 โครงการ 0 0 0 3,659,034 0

รวมทั้งสิ้น 1โครงการ 0 0 0 3,659,034 0

งบประมาณ
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