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คํานํา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไดจัดทําข้ึนตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยและนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ แนวทางการพัฒนาตลอดจนจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาเอาไวลวงหนาแลววาตองการใหสภาพการณ
ในอนาคตของชุมชนภายในเขตเทศบาลเปนอยางไร  ตองทําอะไรบางใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีคาดหวังเอาไววา 
ทําเพ่ืออะไร  ทําอยางไร  ทําดวยวิธีใด  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับนี้  ก็เพ่ือแกไขปญหา และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  และนโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน
ในดานตาง ๆ  ท้ังทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ดานสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม 
ดานการเมือง ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายท่ีวางเอาไว 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) จะเปน
เครื่องมือสําหรับใชในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ พรอมนี้
ขอขอบพระคุณประชาคมระดับตําบล ผูนําชุมชน ผูนําองคกรเอกชน หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทุกทาน ท่ีใหคําปรึกษาตลอดจนคําแนะนําตางๆ อันจะเปนผลใหการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สวนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ
     1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามถนน         
สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระยะหางจากจังหวัดประมาณ 67 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯประมาณ 540 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ 
ตั้งแตหลักเขตท่ี  1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตําบลหาดเสี้ยว  และตําบลปาง้ิว ไปยัง     

หลักเขตท่ี 1 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เดิม)  และมาตามแนวถนนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  102  ตอน 
ศรีสัชนาลัย -  อุตรดิตถ  มาบรรจบหลักเขตท่ี  2 บริเวณพิกัด  845384   

ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี  2 ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวเขตเสนแบงตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี  2 และตําบล  

ปาง้ิว  จนมาบรรจบหลักเขตท่ี  3  ท่ีบริเวณพิกัด  905345  ท่ีจุดเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว และตําบล             
หนองออ  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ทิศใต 
จากหลักเขตท่ี 3  ไปทางทิศตะวันตก  ตามเสนแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  หมูท่ี  2 และตําบลทาชัย 

ลงไปทางทิศใต  จนมาบรรจบหลักเขตท่ี  4  ท่ีบริเวณพิกัด  875327  ท่ีจัดแบงเขตตําบลหาดเสี้ยว  และตําบล
หนองออ  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    -  พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา   80 ไร 
-  พ้ืนท่ีตัวหนวยงานของรัฐ    77 ไร    -  สวนสาธารณะ/นันทนาการ   10 ไร 
-  พ้ืนท่ีวาง   444 ไร 
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1.4 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม  มีแมน้ํายมไหลผาน ภูมิอากาศ  ฤดูรอนอยูระหวางเดือน  มีนาคม  - มิถุนายน    

ฤดูฝนอยูระหวางเดือน  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  และฤดูหนาวอยูระหวางเดือน  พฤศจิกายน   -  กุมภาพันธ   

     1.5 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 
ประชากรสวนใหญ ตั้งถ่ินฐานอยูหนาแนนบริเวณฝงแมน้ํายม และสองขางทางถนนสายหลัก ไดแก 

ถนนสายสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ พ้ืนท่ีประชาชนอยูหนาแนนท่ีสุด ไดแก บริเวณตลาดสด และ    
ตลาดกลางฯ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คาขายและทอผาพ้ืนเมือง 

 
 

แผนท่ีเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครองและการบริหาร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งแตหมูท่ี 1 - 5  และครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ 

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

มีสวนรวมทางการเมืองดี 
  สถิติขอมูลการเลือกตั้ง 
  สถิติขอมูลผูมีใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร  เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562  ดังนี้ 
  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  จํานวน     5,664     คน   
  จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง  จํานวน     3,862     คน   
  คิดเปนรอยละท้ังหมด  68.19   

3.  ประชากร  
รายการ ปปจจุบัน(2562) ปปจจุบัน(2561) ปท่ีแลว(2560)  

ประชากรชาย 3,156 3,190 3,247 (คน) 
ประชากรหญิง 3,580 3,617 3,645 (คน) 
รวมประชากร 6,736 6,807 6,892 (คน) 
ครัวเรือน 3,533 3,518 3,487 (หลังคาเรือน) 

ตารางแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุ (ป)    

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม 
00 – 04 99 134 233 
05 – 09 164 115 309 
10 – 14 156 142 298 
15 – 19 153 157 310 
20 – 24 213 198 411 
25 – 29 238 192 430 
30 – 34 215 196 411 
35 – 39 237 232 469 
40 – 44 223 237 460 
45 – 49 258 270 528 
50 – 54 244 285 529 
55 – 59 248 341 589 
60 – 64 235 317 552 
65 – 69 190 227 417 
70 – 74 96 192 288 
75 – 79 86 121 207 

80+ 97 188 285 
รวม 3,152 3,574 6,726 

ประชากร / ความหนาแนนเฉลี่ย  153  คน / ตารางกิโลเมตร 
ขอมูลประชากร  ณ  วันท่ี  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  จากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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3.1 หมูบานและชุมชน 
        ประกอบไปดวย  5 หมูบาน 1  ชุมชน จํานวนบาน  3,533  หลังคาเรือน จํานวนประชากรใน

ชุมชน 6,736  คน  ดังนี้ 
 1.  หมูท่ี 1 บานหาดเสี้ยวใต จํานวน  1,363  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร    2,497   คน 
 2.  หมูท่ี 2 บานหาดเสี้ยวเหนือ จํานวน   1,328  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร    1,952  คน 
 3.  หมูท่ี 3 บานหาดสูง  จํานวน     396  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร      970  คน 
 4.  หมูท่ี 4 บานใหม  จํานวน     205  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร      567  คน 
 5.  หมูท่ี 5 บานปาไผ  จํานวน     116  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร   341  คน 

6.  ชุมชนบานหนองออ  จํานวน    125  หลังคาเรือน  จํานวนประชากร   409  คน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1   การศึกษา   

โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนยเด็กเล็ก รัฐบาล   3 แหง เอกชน  1 แหง 
โรงเรียนระดับประถม   รัฐบาล  2 แหง เอกชน  - แหง 
โรงเรียนระดับมัธยม   รัฐบาล  2 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 
 
 
ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

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 10.02   ตัน / 1 วัน 
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย 1)   ขนาดความจุ   15 ลบ.หลา      
รถอัด    1)   ขนาดความจุ   10 ลบ.เมตร   2)   ขนาดความจุ      10     ลบ.เมตร    
รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย   5 คัน   ถังรองรับขยะมูลฝอย 240 ใบ 
พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย 17 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    -   ครัง้  สูญเสียทรัพยสินมูลคา   -   บาท 
12)  สถิติการเกิดวาตภัยในรอบป   1  ครั้ง  สูญเสียทรัพยสินมูลคา   24,000  บาท 
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4.6  อาชญากรรม 
ประชากรในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูระดับสูง คดีสวนใหญเปน 

เรื่องเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการจราจร ไมปรากฏวามีคดีอาชญากรรมรายแรงและสะเทือนขวัญเกิดข้ึนในเขต
เทศบาล 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
 5.1  การคมนาคม/การจราจร   มีถนนหลวงสายหลัก  สายท่ีใชติดตอระหวางเทศบาลกับอําเภและ  

จังหวัดตาง ๆ ไดแก ถนนสายศรีสัชนาลัย - สวรรคโลก , ถนนสายศรีสัชนาลัย- แพร,ถนนศรีสัชนาลัย -  อุตรดิตถ ,    
ถนนศรีสัชนาลัย  -  สารจิตร   สําหรับถนนสายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนน  คสล. รองลงไปเปนถนนลูกรัง
และถนนลาดยาง  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 
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 3,381 หลังคาเรือน ไมมีไฟฟาใช 15     หลังคาเรือน 
ถนน  ตรอก  ซอย มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน 92 สาย 
ถนน  ตรอก  ซอย ไมมีไฟฟาสาธารณะ จํานวน  6 สาย 
ไฟฟาสาธารณะ  (ไฟฟาสองสวาง)   จํานวน  1,086  จุด 

5.4  การส่ือสารโทรคมนาคม 
1) มีสํานักงานบริการของบริษัททีโอที  จํากัด  (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลัย   1  แหง

ตั้งอยู ในเขตเทศบาล 
      -  มีผูใชโทรศัพท  ในเขตเทศบาล  จํานวน     1,102   หมายเลข 
      -  มีโทรศัพทสาธารณะ  ในเขตเทศบาล จํานวน         21   หมายเลข 
      -  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  2 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 

7.  ดานเศรษฐกิจพอเพียง  (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) 
     ในเขตเทศบาลมีประชากรสวนหนึ่งท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ีเพาะปลูก   

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

7.1  เกษตรกรรม 
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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7.2  ปศุสัตว 
จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ 

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

 7.3  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 ท่ัวถึง 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     

 

   

 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 ศาสนา 
- การศาสนา  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  รอยละ  99  
- มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา 

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

8.2 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 

9.  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
9.1   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 

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

9.3   ขยะ 
1)  ปริมาณขยะ    10.02    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      10.03    ลบ.ม./วัน 
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4)  ขยะท่ีกําจัดได      จํานวน     10.03    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 17 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 
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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 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

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)  
“ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน”  

 1. พันธกิจ 
1. ยกระดับรายไดและกระจายรายไดควบคูกับการสรางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพ   
    และ การสรางสรรค 
3. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

 2. ประเด็นยุทธศาสตร: 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน 
2. พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและ 

                   อาเซียน 
3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 3. เปาประสงค 
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพ่ิมท่ียั่งยืน 
2. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพ่ือใชศักยภาพแหลงท่ีตั้ง 

         และความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบาน 
3. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา / ไทย -ลาว 
4. อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชงินิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและ 

                   สุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 4. ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการถายทอดความรู 
2. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับมาตรฐาน 
4. เสนทางเชื่อมโยง E –W – E – C ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
5. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนท่ีเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิก 

              อาเซียน 
6. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 
7. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
8. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
10. จํานวนหมูบานและชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      
     และสิ่งแวดลอม 
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          11. จํานวนหมูบาน / ชุมชน ท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟู 

          ทรพัยากรธรรมชาติ 
          12. จํานวนเครือขายหมูบาน / ท่ีมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

     5. กลยุทธ 
1. พัฒนาและสงเสรมิกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ   
    โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
3. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ท้ังภายในและตางประเทศ 
4. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
5. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 
6. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเท่ียว 
7. สงเสริมการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว 
8. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทองเท่ียวและบริการ 
9. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

          10. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ 
              อยางมีคุณภาพและคุมคา 

          11. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
         12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

1.4  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย  
1.  วิสัยทัศน 

  เมืองมรดกโลกล้ําเลิศ เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรม เมืองแหงอารยธรรม 
และความสุขอยางยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดใหมีความสมดุลและขยายตัวอยางตอเนื่อง 
  2.2  ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสุโขทัยเปนเมืองสังคมนาอยูและมีความสุขอยางยั่งยืน 
  2.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและยั่งยืน 
  2.4  ประชาชนสังคมม่ันคงปลอดภัยมีระบบเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติและขยายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
  2.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
  3.1.  พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการ
ลงทุนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและโลจิสติกส 
  3.2  พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน 
  3.3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอม ใหเขมแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
  3.4  เสริมสรางความม่ันคงภายในจังหวัดการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติและขยายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
  3.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย โปรงใส
ตรวจสอบได 
 



- 36 - 
4.  แนวทางการพัฒนา 

  4.1  พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการ
ลงทุนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและโลจิสติกส 

(1)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและผูประกอบการดานการ  
(2)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโครงสรางคมนาคมและโลจิสติกสเพ่ือรองรับการทองเท่ียว    
      การเกษตร/อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
(3)  พัฒนาศักยภาพบุคลาการผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับ และเพ่ิม 
      ศักยภาพการทองเท่ียว การเกษตร 

  4.2  พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน 
(1)  พัฒนาการศึกษาระดับและการเรียนรูตลอดชีวิต  
(2)  สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
(3)  สงเสริมและสรางความตระหนักในดานคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะและประชารัฐและ 
      คุณภาพคน 

   (4)  เตรียมความพรอมรองรับสังคมผูสูงอายุ และผูพิการ 
   (5)  พัฒนาระบบสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน 
  4.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอม ใหเขมแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน  

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ     
     และยั่งยืน  
(2) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานและ 
     พลังงานทดแทน 

4.4 เสริมสรางความม่ันคงภายในจังหวัดการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติและขยายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพความม่ันคงและความปลอดภัยโดยบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน  
(2) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยใชกลไกประชารัฐ  
(3) พัฒนาระบบเตรียมความพรอมกับภัยพิบัติและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย โปรงใส
ตรวจสอบได 

(1) สงเสริมพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ 
(2) พัฒนากระบวนงานใหบริการของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
(3) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสรางสรรค 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการศึกษา  

และสุขภาพท่ีดี 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสงเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน   

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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1.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

  1. นโยบายดานการบริหารท่ัวไป   จะนําหลักการบริหารงานโดยเนนหลักการบริหารงานท่ีดีมาใช  
เพ่ือใหเกิดความราบรื่น  สะทอนความตองการของประชาชนในทองถ่ินประชาชนศรัทธาการทํางานของเทศบาล  เกิด
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานของเทศบาลทุกข้ันตอน  มีมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเกิดผลอยางแทจริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน  กระจายอํานาจในการตัดสินใจสั่งการ  จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท่ีเสริมสรางระบบคุณธรรม  จริยธรรม  
สงเสริมบทบาทของภาคเอกชน  สรางทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็ง และประชาชนมีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลจะตองพัฒนาความรูความสามารถในการบริการประชาชน มีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ท่ีตั้ง 
  2. นโยบายดานเศรษฐกิจ  จะพัฒนาใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคสวนอยางลงตัว เปด
โอกาสใหผูดอยโอกาสไดทํางานมากข้ึน  สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน  จัดสถานท่ีคาขายอยางเหมาะสม  สงเสริมการมีงาน
ทําอยางท่ัวถึง  สงเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก แมบาน จัดตั้งกลุมออมทรัพย  ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว  สราง
อุตสาหกรรมในครอบครัวใหมากข้ึน  สงเสริมการใชทรัพยากรใหประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการเงินการ
คลังของเทศบาล สรางความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี  
        3. นโยบายดานสังคม  โดยการสงเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน  ทองถ่ินสงเสริมบทบาทและ
คุณคาของบุคคลในทองถ่ินใหมีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม  
สรางคุณคาของคน  ใหการชวยเหลือเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผูปวยเอดส  ควบคุมดูแลท่ีสาธารณประโยชน  ใหมีท่ี
ออกกําลังกายในรม  จัดหาผูนําออกกําลังกาย  จัดตั้งกลุมกีฬาชนิดตาง ๆ  ใหมีสวนสุขภาพและพักผอนหยอนใจ  
สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชน 
  4. นโยบายดานการเมือง   จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุข   กระจายอํานาจใหมากข้ึน  สงเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับ   ใหสุจริตและเปนธรรม  การเปด
โอกาสใหประชาชนเขาตรวจสอบการทํางานของเทศบาลไดงาย   ใหประชาชนเขารวมรู  รวมคิด รวมตัดสินใจ   ใน
นโยบายตาง ๆ  จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอยางสมํ่าเสมอ  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ  อบรมความรู
ใหแกสมาชิกสภาเทศบาล  และสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม  สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน  ๆ 
  5. นโยบายดานการศึกษา  จะพัฒนาศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหมีมาตรฐาน  และคุณภาพตามหลัก
วิชาการ  ระเบียบ  กฎหมาย  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กสามารถเขารับการศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยาง
มีคุณภาพ  จัดหาสื่อ  หนังสือ  วัสดุอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอ  สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ท้ังในระบบ  นอก
ระบบ  และตามอัธยาศัย  ใหการสนับสนุนการฝกอาชีพแกผูวางงาน  ใหมีท่ีอานหนังสือ  และจัดหาหนังสือพิมพแกชุมชน 
  6. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะจัดตั้งเครือขายการเฝาระวังภัยในเขตเทศบาล
ใหมากข้ึน  จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยใหพอเพียง  จะฝกอบรมใหประชาชนไดมีความรูและ
ความเขาใจถึงภัยตาง ๆ และสามารถปองกันภัยเบื้องตนไดเอง  จะทํางานรวมกับองคกรภาคเอกชนอยางเขมแข็งโดยการ
ปองกันและเฝาระวังอาชญากรรมทุกชองทาง  การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานท่ีไมปลอดภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สนับสนุนหนวย อปพร.  ตํารวจบาน  ยามทองถ่ิน 
 7. นโยบายดานสาธารณสุข  จะนําวิธีการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยมาใชใหมากข้ึน  เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ  การปองกันโรค  ฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตตาม
หลักประกันสุขภาพ  เชน  สถานท่ีออกกําลังกายอยางเหมาะสมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  มีสวนสาธารณะเพียงพอ  
ปองกันเหตุของโรคติดตอและไมติดตอ  จัดใหมีน้ําสะอาด  เพ่ือการอุปโภคและบริโภคอยางพอเพียง  ใหมีมาตรการ
คุมครองผูบริโภค  ควบคุมสินคาท่ีนํามาจําหนายในตลาด  จัดตลาดสดใหมีความสะอาดและมีระเบียบ  สถานท่ีราชการ
ปลอดบุหรี่  ปองกันยาเสพติดในชุมชน  ปรับปรุงโรงฆาสัตวใหถูกสุขลักษณะ  ใหมีการบําบัดน้ําเสียชุมชน  การจัดการ
เก่ียวกับท่ีอยูอาศัยแกผูยากจนและดอยโอกาส 
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8. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไปใหอยูในสภาพ

สมบูรณปลอดภัย  เชน  ถนนหนทาง  ไฟฟาสาธารณะ  ประปา  สะพาน แหลงน้ําชุมชน  สนามกีฬา ทางเดินเทา        
ทอระบายน้ํา  ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะใหไดมาตรฐาน  ท่ีจอดรถสาธารณะ  จะติดตั้งปายสัญญาณจราจรใหท่ัวถึง  
จะกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสรางอยางเขมงวดเพ่ิมการตรวจสอบสถานบริการน้ํามันและแกสหุงตม 
 9. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น  จะจัดใหมีสถานท่ี
แสดงวัฒนธรรมทองถ่ิน  มีการเผยแพรงานประเพณีทองถ่ิน  ใหความสําคัญแก  ผูสูงอายุและผูทรงความรูของทองถ่ิน  
สงเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามท่ีมีมาต้ังแตด้ังเดิม  การแตงกายท่ีเหมาะสม   ปลูกฝงมารยาทอันดีงามแกเด็กและ
เยาวชน  ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล  จัดข้ึนทะเบียนปราชญทองถ่ิน  จะสงเสริมใหพระภิกษุมา
อบรมสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชนในวันสําคัญตาง  ๆ  

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

2.2  พันธกิจ  
  1. ปรับปรงุและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  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 
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   1.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พัฒนาระบบการจราจร 
   1.5  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
           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  โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   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 
 

 

 
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 
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โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 
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 

2) พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  กีฬาและนันทนาการและการทองเท่ียว   
การพัฒนาดานการศึกษานั้น    จะเห็นไดวาภายในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสถานศึกษาภาคบังคับ  2 โรงเรียน  มี
โรงเรียนมัธยม  1  โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 โรงเรียนและมีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จํานวน  1  แหง   และเทศบาลไดจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีก  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 
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3)   การพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสินคาซ่ึงถือไดวา 
เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว  คือ การทอผาพ้ืนเมือง  ถาหากไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ   
การจัดการดานตลาด  การรวมกลุมเพ่ือสรางมาตรฐานคุณภาพสินคา  การหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนและปจจัยอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวของ  จะเปนชองทางชวยเพ่ิมรายไดและสรางงานภายในชุมชนไดอยางดียิ่งข้ึน  

4)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณคาทางสังคม   เทศบาล ใหความสําคัญกับเด็ก    
คนชรา  ผูพิการ และผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ  โดยใหความชวยเหลือมอบเบี้ยยังชีพ   มีการสงเสริมดานสาธารณสุขดาน
การควบคุมโรค   ดานสวัสดิการชุมชน  มีการจัดตั้งเครือขายประชาชนตางๆ เชน ชมรม อสม.  ชมรมผูสูงอายุ  ชมรม 
อผส.  ชมรมแพทยแผนไทย  ชมรมผูจําหนายอาหาร  เปนตน  ทําใหคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคมและความเปนอยู
ของชุมชนดีข้ึน 

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.2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
เทศบาล
ตําบล    

หาดเสี้ยว 

1.พัฒนากระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดสินคาเกษตร

และสินคาชุมชน 

2.การพัฒนา
โครงขายการคา การ
ลงทุน การบริการ
เครือขายคมนาคม

ขนสงส่ีแยกอินโดจีน
อาเซียน 

3.พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม กีฬาและ

สุขภาพ 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยีน 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ินใน
เขตจังหวัด

สุโขทัย 

1. สงเสริมและ
พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

2. สงเสริม
อาชีพและ
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

3. การพัฒนาดาน
การสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
สงเสริมการศึกษา
และสุขภาพที่ดี 

 

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.  พัฒนาและยกระดับการ
ทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

การคาการลงทุนภาคการ เกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม สินคาและ

บริการ และพัฒนาความเชือ่มโยง
โครงขายคมนาคมและโลจิสติกส 

2  พัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต 
และสังคม สู

เมืองอารยธรรม
และความสุข
อยางยั่งยืน 

 

3  สงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพคน  สังคม สุข
ภาวะและรกัษาสมดุล

สภาพแวดลอม ใหเขมแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวไดทัน
ตอการเปล่ียนแปลงอยาง

ย่ังยืน 

4  เสริมสรางความ
มั่นคงภายในจังหวัด
การเตรียมความ
พรอมรับภัยพิบัติ
และขยายความรวม 
มือระหวางประเทศ 

5  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และบริการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย โปรงใส
ตรวจสอบได 

7.การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส 

8.วิทยา 
ศาสตร
เทคโนโล
ยี วจิัย
และ 
นวัต 
กรรม 

9.การ
พัฒนา

ภูมิภาค 

เมือง และ

พื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

10.การ
ตางประเ
ทศ 
ประเทศ
เพื่อน
บาน และ
ภูมิภาค 

6. การบริหาร
จัดการน้ํา 
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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. สนับสนุนและพัฒนาระบบสวสัดิการชุมชน 
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 166 
โครงการ 

2. การพัฒนาระบบ
การศึกษาฯ              
จํานวน 206
โครงการ 

 

6. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติฯ จํานวน 149 
โครงการ 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณคาทาง
สังคม   

จํานวน 306 โครงการ 

 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจ       
จํานวน 56  
โครงการ 

 

5. การพัฒนาประ 
สิทธิภาพ การเมือง
การบริหาร จํานวน 
257 โครงการ 
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สวนท่ี  3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.ดานบริหารท่ัวไป 
2.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 

 

2 การพัฒนาระบบการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
กีฬา  นันทนาการและการ
ทองเท่ียว 

1.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
 

 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม 

1.ดานบริหารท่ัวไป 
2.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 
3.ดานการดําเนินการอ่ืน 
 

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

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

1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
4.แผนงานการศึกษา 
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
7.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
8.แผนงานการพาณิชย 

สํานักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
 

 

6 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.ดานบริการสังคมและ
ชุมชน 
2.ดานการเศรษฐกิจ 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
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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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2,330,000 4 2,330,000 4 2,330,000 4 2,330,000 4 2,330,000 20 11,650,000

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 29 12,246,500 56 57,583,200 34 32,138,500 16 19,799,100 11 22,511,000 146 144,278,300

รวมยุทธศาสตร 33 14,576,500 60 59,913,200 38 34,468,500 20 22,129,100 15 24,841,000 166 155,928,300

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการ

 ี่ 2.1 แผนงานการศึกษา 11 9,330,100 16 8,778,870 14 8,084,700 14 8,084,700 14 8,084,700 69 42,363,070

 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 25 4,117,000 28 4,392,000 28 1,412,000 28 1,412,000 28 1,412,000 137 12,745,000

รวมยุทธศาสตร 36 13,447,100 44 13,170,870 42 9,496,700 42 9,496,700 42 9,496,700 206 55,108,070

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

 3.1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 558,000 10 460,000 11 470,000 11 470,000 11 470,000 56 2,428,000

รวมยุทธศาสตร 13 558,000 10 460,000 11 470,000 11 470,000 11 470,000 56 2,428,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคา   

ทางสังคม

 4.1. แผนงานงบกลาง 4 8,080,000 4 8,080,000 4 8,080,000 4 8,080,000 4 8,080,000 20 40,400,000

 4.2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

 4.3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 230,000 4 230,000 5 729,520 4 230,000 4 230,000 21 1,649,520

 4.4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 840,000 13 840,000 13 840,000 13 840,000 13 840,000 65 4,200,000

 4.5. แผนงานสาธารณสุข 37 2,270,000 38 2,060,000 40 2,060,000 40 2,060,000 40 2,060,000 195 10,510,000

รวมยุทธศาสตร 59 9,200,000 60 11,260,000 63 11,759,520 62 11,260,000 62 11,260,000 306 57,009,520

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



                     แบบ ผ. 01   
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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)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

 5.1. แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

 5.2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 32 8,726,000 30 5,545,000 35 3,405,000 30 7,685,000 29 7,035,000 156 32,396,000

 5.3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 845,000 11 525,000 11 525,000 11 525,000 11 525,000 56 2,945,000

 5.4. แผนงานการศึกษา 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000

 5.5. แผนงานสาธารณสุข 5 1,150,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 21 4,950,000

 5.6. แผนงานเคหะและชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000

 5.7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 620,000 2 600,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 8 2,720,000

 5.8. แผนงานการพาณิชย 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000

รวมยุทธศาสตร 56 11,601,000 50 7,880,000 54 5,640,000 49 9,920,000 48 9,270,000 257 44,811,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 6.1. แผนงานสาธารณสุข 10 260,000 10 260,000 11 260,000 11 260,000 11 260,000 53 1,300,000

 6.2. แผนงานเคหะและชุมชน 19 2,580,000 17 22,040,000 18 5,540,000 18 67,120,000 16 2,120,000 88 99,400,000

 6.3. แผนงานการเกษตร 0 0 2 270,000 2 285,000 2 370,000 2 370,000 8 1,295,000

รวมยุทธศาสตร 29 2,840,000 29 22,570,000 31 6,085,000 31 67,750,000 29 2,750,000 149 101,995,000

รวมทั้งสิ้น 282 77,833,200 348 169,608,140 308 112,389,440 270 86,711,600 260 92,135,400 1,468 540,947,780
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2,565

1 จัดหาอุปกรณและติดตั้งสัญญาณไฟ

เขียว,ไฟแดงและเครื่องหมาย

จราจรภายในเขตเทศบาลและติดตั้ง

ไฟกระพริบ

เพื่อลดอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับงานจราจร

ภายในเขตเทศบาล

ติดตั้งสัญญาณจราจร,

เครื่องหมายจราจรและ

ติดตั้งไฟกระพริบ จํานวน 3

 จุด หมูที่ 1,2,3

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 อุบัติเหตุลดลง

หรือไมเกิดขึ้นเลย

สถิติการเกิดอุบัติเหคุ

การจราจรภายในเขต

เทศบาลลดลง

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

2 สนับสนุนงานจราจรแกหนวยงานที่

รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล

เพื่อลดอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับการจราจร

ภายในเขตเทศบาล

ใหการสนับสนุนหนวยงาน

ที่รับผิดชอบการจราจร 

สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องตี

เสนจราจรและอื่นๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณพอตอ

การปฏิบัติงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

การจราจรภายในเขต

เทศบาลลดลง

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

กฎจราจรและกฎหมายเบื้องตน

และการบังคับใชกฎจราจร

เพื่อใหความรูกับเด็ก

และเยาวชนใหมี

ความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจรและกฎหมาย

เบื้องตนและการ

บังคับใชกฎจราจร

ประชาชน เด็ก และ

เยาวชน ในเขตเทศบาล 

จํานวน 350 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผูเขาอบรม350

คน

เด็กและเยาวชน มี

ความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจรและกฎหมาย

จราจรเบื้องตนและ

การบังคับใชกฎจราจร

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการลงทุนภาคการ เกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 

                              และโลจิสติกส

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 อุดหนุนโครงการปลูกฝงวินัยจราจร

ใหแกเด็กและเยาวชนของสถานี

ตํารวจภูธร ศรีสัชนาลัย

เพื่อใหความรูกับเด็ก

และเยาวชนใหมี

ความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจรและกฎหมาย

จราจรเบื้องตนและ

การบังคับใช กฎจราจร

- เด็ก และเยาวชน ในเขต

เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมอบรมมี

ความรูดานจราจร

เพิ่มขึ้น

- เด็กและเยาวชน มี

ความรูเกี่ยวกับกฎ

จราจรและกฎหมาย

จราจรเบื้องตนและ

การบังคับใชกฎจราจร

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

รวม  4 โครงการ 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000

1 สํารวจการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อจะไดดําเนินการ

วางผังเมืองไดอยาง

ถูกตอง

การจัดทําผังเมืองรวม 50,000 ดําเนินการวางผัง

เมืองไดอยาง

ถูกตอง

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของ

เทศบาล

กองชาง

2 ตรวจสอบรังวัดที่ดินและที่

สาธารณประโยชน

เพื่อเปนขอมูลในการ

วางแผนดําเนินการ

พัฒนาที่

สาธารณประโยชน

ขอมูลเพื่อการพัฒนาที่

สาธารณประโยชน

50,000 เปนขอมูลในการ

วางแผน

ดําเนินการพัฒนา

ที่สาธารณ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของ

เทศบาล

กองชาง

3 โครงการจัดทําปายเขตควบคุมการ

ใชที่ดิน

เพื่อควบคุมการใช

ที่ดินใหเปนประโยชน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบเขตควบคุมการใชที่ดิน

50,000 เพื่อควบคุมการ

ใชที่ดินใหเปน

ประโยชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของ 

เทศบาล

กองชาง

4 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีต ถนนลาดยาง และถนน

ลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไป-มาไดอยาง

สะดวก

กอสรางปรับปรุงซอมแซม

ถนนในเขตเทศบาล ดวย

คอนกรีต ยาง และลูกรัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไป-

มาไดอยางสะดวก

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 

บริเวณสระเรียงหินคลองผักลุง

(ทายคลองผักลุง)หมูที่2 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใชในการระบาย

น้ําและปองกันน้ําทวม

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม.

 ผิวทางจาจรกวาง4ม. 

ขนาด1ชอง

200,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ปองกันน้ําทวมและ

ระบายน้ําออกได

สะดวก

กองชาง

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย

เทศบาล 9 (ซอยบานลุงพรอม) หมู

ที่4 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 ขนาด 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.50 ม. ยาว192ม.

300,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

7 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ชุมชน

หลังตลาด บานนายจํา (ตาทอน

ขายขนมหวาน) หมูที่1 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 ขนาด 0.50 ม.ลึกเฉลี่ย 

0.50 ม. ยาว 200ม.

330,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล.เชื่อมถนนสาย

เดิ่นขาม (บานบอลขายหม)ู หมูที่ 1

 ตําบลหาดเสี้ยว(ตอจากเดิม)

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง 3

 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15

 ม. พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

660ตร.ม.

297,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

9 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณ

คลองโคง หมูที5่ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาด ø 0.60 ม. 

พรอมหูชาง 2 ดาน 

(จํานวน 6 จุด )

60,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

10 กอสรางเสริมถนน คสล. ซอยไทย

เจริญ 3 ต.หนองออ (ทายซอย) อยู

ในความรับผิดชอบของ ทต.หาด

เสี้ยว

-เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางเสริมถนน คสล.ก

วาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 12 ม. พื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา 36 ตร.ม.

18,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

11 กอสรางทอลอดเหลี่ยมขามคลอง 

บริเวณถนนขางบานตาคาน หมูที่ 2

 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชในการระบาย

น้ําและปองกันน้ําทวม

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 

ม. ผิวทางจราจรกวาง5 ม. 

ขนาด 1 ชอง

130,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

และแกไขปญหา

ถนนขาดเพราะ

ถูกน้ําทวมขัง

ปองกันน้ําทวมและ

ระบายน้ําออกได

สะดวก

กองชาง

12 กอสรางปรับปรุงถนน คสล. ซอย

รวมใจอุทิศ หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว

-เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ทีมี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางปรับปรุงถนน คส

ล.กวาง 3 ม. หนา0.15ม. 

ยาว100 ม. พื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา 300ตร.ม.

150,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

13 กอสรางซอมแซมผนังกั้นน้ํา 

บริเวณทอลอดเหลี่ยมคลองตานะ 

หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหสามารถกัก

เก็บน้ําไวใชในฤดูแลง

ได

กอสรางผนังกั้นน้ําหนา 

0.15 ม. สูง 0.70 ม. ยาว 

5.30 ม.

10,000 แกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ําใน

ฤดูแลง

ประชาชนมีน้ําใชใน

ฤดูแลง

กองชาง

14 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.ซอย

เทศบาล 4 หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 โดยใชแอสฟล เททับหนา

ถนนเดิมขนาดกวาง 3 ม. 

ยาว 54 ม.หนา 0.5 ม.

90,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

15 กอสรางเสริมถนน คสล. ซอย

เทศบาล1(หนาบานดาบตาย) หมูที่

1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางโดยการเสริมถนน 

คสล. กวาง 3 ม. ยาว 30 

ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม

นอยกวา 90 ตร.ม.

45,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

16 กอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณ

ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางเสริมถนน คสล. 

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 60 

ม. หนา 0.20 ม. มีพื้นที่ 

คสล. ไมนอยกวา 810 ตร.

ม.

90,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล. บริเวณถนน

เชื่อมซอยนางสรอย หมูที่ 1 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว42 ม. หนา

0.15ม. มีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา126 ตร.ม.

63,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น

กองชาง

18 กอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณ

ขางบานผูใหญสิทธิ์ ตอจากเดิม หมู

ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. 

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม

นอยกวา 300 ตร.ม.

150,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

19 กอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ํา

 บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 

หมูที่ 1 , 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อความปลอดภัย

สําหรับผูใชสัญจรไปมา

กอสรางและปรับปรุง

ยกระดับฝารางระบายน้ํา

และเปลี่ยนฝารางระบาย

น้ําที่ชํารุด บริเวณทาง

หลวงหมายเลข 101 

(ภายในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว)

300,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

มีความปลอดภัย

สําหรับผูใชสัญจรไปมา

กองชาง

20 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณ

ถนนสายนานอกหนองหิน หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขังและเพื่อการ

ไหลของน้ําที่สะดวกขึ้น

กอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาด ø 0.40 ม. ยาว

 5.00 ม.(จํานวน 2 จุด)

15,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

21 กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ

กลางถนน เชื่อมถนนทางหลวง

หมายเลข 101 (ขางบานคุณนาย

ตุม) หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชนได

สัญจรไป-มา ได

สะดวก - เพื่อเปน

การบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางถนนดวยลูกรัง 

กวาง 3.00 ม.ยาว 65 ม. 

พื้นที่ คสล.พรอมหักบอพัก

ออกไมนอยกวา 191ตรม. 

พรอมวางทอกลางถนน Ø 

0.40 ม.

165,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้นและ

แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกและ

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

22 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย

เชื่อมถนนคลองผักลุง (ขางบาน

นายประยูร ทองปอน) หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนได

สัญจรไป-มา ไดสะดวก

กอสรางถนนดวยลูกรัง 

กวาง 3.00 ม.ยาว 110 ม 

หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 330 ตรม.

100,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

23 ขุดลอกคลองหลง หมูที4่ ตําบลหาด

เสี้ยว

- เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพที่ดี

ขึ้น - ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั่วถึง - 

เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคลองหลงกวาง 20

 ม. ยาว220ม. ลึก2ม.

350,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคไดอยางพอเพียง

กองชาง

24 ขุดลอกคลองเหลามะคุก หมูที่ 4 

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพที่ดี

ขึ้น - ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั่วถึง - 

เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคลองเหลามะคุก 

กวาง 40 ม. ยาว 50 ม. 

ลึก2ม.

160,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคไดอยางพอเพียง

กองชาง

25 โครงการขุดบอบาดาลและบอน้ําตื้น เพื่อจัดหาแหลงน้ําให

ประชาชนไดใชอยาง

ทั่วถึง

ขุดบอบาดาลและบอน้ําตื้น

ภายในเขตเทศบาล

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมีแหลง

น้ําเพิ่มขึ้นและเพียงพอ

กองชาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

26 ซอมสรางผิวทางเคฟซีล สายศรี

ประเสริฐ - ปาแดง

- เพื่อสงเสริมให

ประชาชนไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีมีการ

คมนาคมที่สะดวก - 

เพื่อพัฒนาเสนทาง

การขนสงเสริม

ผลผลิตดาน

การเกษตร และดาน

การทองเที่ยว - เพื่อ

สงเสริมใหเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

- ประชาชนในพื้นที่ ตําบล

หาดเสี้ยว และตําบลปางิ้ว 

มีเสนทางขนสงการผลิต

การเกษตรเพิ่มขึ้น ประเภท

 ผิวทาง เคฟซีล ขนาดผิว

ทางจราจรกวาง 5.00 ม. 

ระยะทาง 3,600 ม.

5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 - ประชาชนสัญจร

ไป-มา ไดอยาง

สะดวกขึ้น - 

สงเสริมให

เกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น และมีรายได

เพิ่มขึ้น

- สามารถปองกัน

อุบัติเหตุ และความ

เสียหายที่เกิดกับชีวิต

และทรัพยสิน - การ

บรรทุกพืชผลทาง

การเกษตรสะดวก

รวดเร็วขึ้น - ลด

ปญหาฝุนละออง

กองชาง

27 กอสรางรางหรือระบายน้ํา คสล. 

ซอยเทศบาล ๒(ขางบานลุงอูด)-ลํา

เหมืองเดิม หมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางหรือทอระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.50 เมตร

 ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.80 เมตร

210,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

28 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย

เทศบาล 11 (ตอจากเดิม) หมูที่ 4 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 เมตร ยาว 76 

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-0.40 

เมตร

136,800 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

29 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณซอย

ตาชาญ หมูที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.80 

เมตร ยาว 120 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.50-1.20 เมตร

226,700 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง



- 57 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

30 สํารวจแนวเขตและปกหลักแนวใน

เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาเทศบาลอยาง

ถูกตอง

เพื่อใหรับทราบเขต

เทศบาลอยางถูกตอง

50,000 เพื่อเปนขอมูลใน

การพัฒนา

เทศบาลอยาง

ถูกตอง

เพื่อรับทราบแนวเขต

ในการดําเนินงานของ

เทศบาล

กองชาง

31 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย

เทศบาล 2 หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 ยาว 60 ม. ลึก

 0.40 -1.20 ม.

63,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

32 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเทศบาล

 7 หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 80.00ม. ลึก 0.60 - 

1.20 ม.

109,600 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

33 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเทศบาล

 13 ตอจากเดิม หมูที่ 5 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง0.50 ม. 

ยาว123 ม. ลึก 0.40 -1.20

 ม.

147,600 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

34 กอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณซอย

นาตาเลื่อน หมูที3่ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อการไหลของน้ําที่

สะดวกขึ้น

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

คสล.ขนาด 1.80x1.80 

เมตร ผิวทางจราจรกวาง5 

เมตร ขนาด 1 ชอง

125,250 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

35 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนน

พิศาลดําริ - สถานีดับเพลิง หมูที่ 2

 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 

92 ม. ลึก 0.40-1.50 ม.

110,400 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง



- 58 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

36 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยเทศบาล

6 หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 

325 ม. ลึก 0.50 - 1.50 ม.

390,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

37 กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก

ซอยขางฌาปนสถาน หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

0.80 ม.ยาว900 ม. พรอม

บอพักจํานวน 90 บอ

2,000,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ลดปญหาความ

เดือดรอนจากน้ําทวม

ขัง

กองชาง

38 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อม

เทศบาล 4- คลองผักลุง หมูที่ 1 

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล. ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง3

ม. ยาว88ม. หนา0.15ม. 

พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 

264 ม.

118,800 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

39 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ

ซอยเทศบาล 11 (หนาบานนายอมร

 ขอประสิทธิ)์ หมูที่ 2 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

ปรับปรุงซอมแซมถนน 

คสล. กวาง 4 ม. ยาว 83 

ม.รวมพื้นที่ คสล. ไมนอย

กวา 332 ตร.ม.

149,400 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวกขึ้น

กองชาง

40 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย

เทศบาล8 (บานใหมลงรางระบาย

น้ําสายริมน้ํา)หมูที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.กวาง 0.50 ยาว 185 ม.

ลึก 0.40-1.20 ม.

194,250 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

41 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย

เทศบาล 10 (บานใหมลงราง

ระบายน้ําสายริมน้ํา) หมูที่4 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.กวาง 0.50 ยาว 192 ม. 

ลึก 0.40 - 1.20 ม.

201,600 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง



- 59 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

42 กอสรางถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน

สายหนองเอี่ยน - สายพระรวง หมูที่

 3 ตําบลหาดเสี้ยว ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล. ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 4 ม. ยาว 238 ม. 

หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา 952 ตร.ม.

428,400 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

43 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณทาง

หลวง หมายเลข 101 ฝงตะวันออก

 หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว (จากหนา

รานสาธร)

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.60 ม. ลึก 0.40- 

1.20 ม. ยาว180ม. ตาม

แบบแปลนกรมทางหลวง

450,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

44 กอสรางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล

 3-4 (อ.อุดม) หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

0.40 ม. พรอมบอพัก 

จํานวน 13 บอ รวมความ

ยาว100ม.

77,500 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

45 กอสรางรางระบายน้ําซอย 11 เชื่อม

 ซอยนางกองศรี หมูที่ 2 ตําบลหาด

เสี้ยว

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําคสล.

ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 

67 ม. ลึก 0.40 ? 1.20 ม.

134,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

46 กอสรางบันได คสล. ลงคลองผักลุง

 หมูที่ 1,2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

ใชประโยชนจากน้ําใน

คลองผักลุง

กอสรางบันได คสล. กวาง 

4 ม. จํานวน 4จุด

100,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชประโยชน

จากน้ําในคลอง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกจากการใชน้ํา

ในคลอง

กองชาง



- 60 -
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

47 กอสรางรางระบายน้ําซอยเทศบาล 

1 เชื่อมถนนพิศาลดําริ หมูที่ 3 

ตําบลหนองออบานดาบตาย (อยูใน

เขตความรับผิดชอบของ ท.ต.หาด

เสี้ยว)

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 162 ม. ลึก 0.80 ? 

1.20ม.

405,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

48 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ซอยตาคํา 

หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหการไหลของน้ํา

ไหลไดสะดวกขึ้น

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

ขนาด 1.80 X 1.80 ม. ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร ขนาด

 2 ชอง

200,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

49 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณ

ซอยเทศบาล13-15 หมูที่2 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.กวาง0.50ม. ยาว47ม. 

ลึก0.40-0.80ม.

61,100 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

50 กอสรางถนน คสล. ซอย คสช. หมูที่

 2 ตําบลหาดเสี้ยว(ตอจากเดิม)

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ทีมี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.กวาง 3

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200

 ม. พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

600ตร.ม.

270,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

51 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนน

พิศาลดําริปากซอย - คลองยายยา 

ฝงตะวันตก หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 -1.80 ม. ยาว 

415 ม.

830,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง



- 61 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

52 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเชื่อมซอยเทศบาล 5-6 

(บานลุงซอ - วัดนอย) หมูที่ 3 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 ขนาดกวาง 0.60 ม. ลึก

เฉลี่ย 0.50-1.80 ม.ยาว

180ม.

360,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ลดปญหาความ

เดือดรอนจากน้ําทวม

ขัง

กองชาง

53 กอสรางถนน คสล.เชื่อมซอย

เทศบาล 7 หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

(ขางบานนายสมพงษ กานทอง)

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.กวาง 3

 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 44ม.

 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา

132ตร.ม.

79,200 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

54 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. (ขาง

บานครูจุ) หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

 ขนาด0.80 ม. พรอมบอ

พักจํานวน 7 บอ

108,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

55 โครงการกอสรางหองน้ําหองสวม

สาธารณะพรอมถนนทางเขา คส

ล.บริเวณตลาดกลางผลผลิตทาง

การเกษตร หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อไดหองน้ําหอง

สวมที่ถูกสุขลักษณะ

ไดมาตรฐาน เพื่อ

รองรับประชาชนที่มา

จายตลาดกลางและ

มาออกกําลังกาย

บริเวณลาน

เอนกประสงคพรอม

ทั้งนักทองเที่ยว

กอสรางหองน้ําหองสวม

สาธารณะ ขนาด กวาง 3 

เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน

 1 หลัง พรอมทางเขา 

คสล.ตามแบบแปลนแผนผัง

เทศบาลตําบล

300,000 ประชาชนไดรับ

บริการหองน้ํา

หองสวม

สาธารณะที่ได

มาตรฐาน

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวไดรับ

บริการหองน้ําหอง

สวมสาธารณะที่ได

มาตรฐาน

กองชาง



- 62 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

56 กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ

กึ่งกลางถนน บริเวณเชื่อมซอยรวม

ใจพัฒนา(ซอยขางบานกํานันเลง) 

หมูที่2 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล. ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง 

4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 

0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม

นอยกวา 360 ม.2 พรอม

ทอระบายน้ํากึ่งกลางถนน

252,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

57 กอสรางถนนลาดยางสายคลองพง -

 สุดเขต หมูที1่,2 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน ลาดยาง 

กวาง5ม. ยาว 6.5 กม.

17,000,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

มีถนนลาดยางที่ได

มาตรฐานและ

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

58 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย

เทศบาล 13 (เชื่อมของเดิมลง

แมน้ํายม) หมูที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 ? 1.50 ม. ยาว

134ม.

268,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

59 กอสรางถนน คสล.จากสํานักงาน

ประมงถึงอางเก็บน้ําหนองหินหมูที่ 

2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว 376 ม.

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 1,100 ตร.ม.

550,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

60 กอสรางถนน คสล.ซอยปูตา หมูที่ 5

 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล. ที่มี

มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว 555 ม. 

หนา0.15ม. พื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา1,665 ตรม.

832,500 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก,มีถนน คสล.ที่

ไดมาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง



- 63 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

61 กอสรางฝายน้ําลนแมน้ํายม หมูที่ 

1,3 ตําบลหาดเสี้ยว(กั้นกระสอบ

ทราย)

เพื่อใหประชาชนไดใช

น้ําในการอุปโภค

บริโภค ชวงฤดูแลง

กอสรางฝายน้ําลนโดยการ

กั้นกระสอบทราย สูง1.50 

ม.ยาว100 ม.

186,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดประโยชน

ในการใชน้ํา เพื่อการ

อุปโภค บริโภคในชวง

หนาแลง

กองชาง

62 ขุดลอก และกอสรางดาดคอนกรีต

พรอมเสริมพื้นคลองผักลุง (ตอจาก

เดิม) หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดี

ขึ้นประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

ขุดลอกและกอสรางดาด 

คสล.พรอมเสริมพื้นยาว

500เมตร

4,000,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคไดอยางพอเพียง

กองชาง

63 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ(สระกอ

กาว) หมูที่4 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพที่ดี

ขึ้น - ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั่วถึง - 

เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกสระน้ํา จํานวน 1 ไร 300,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคไดอยางพอเพียง

กองชาง

64 ขุดลอกสระหนองไผ (หลังโรงเรียน

หาดเสี้ยว) หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพที่ดี

ขึ้น - ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั่วถึง - 

เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกสระน้ํา จํานวน 4 ไร 600,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคไดอยางพอเพียง

กองชาง

65 กอสรางรางหรือทอระบายน้ํา คสล.

 ทายซอยศรีอุทิศ(ซอยชางกลอม)-

คลองผักลุง หมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางหรือทอระบาย

น้ํา คสล.กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร

252,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง



- 64 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

66 กอสรางถนนคสล.พรอมรางหรือทอ

กลางถนน บริเวณถนนเชื่อมทาง

หลวง 102 (ขางตึกแถว พิกุล 

หนารร.เมืองเชลียง) หมูที่ ๒ ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล.พรอม

ทอหรือรางระบายน้ํา ถนน

กวาง 4 เมตร ยาว 152 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 รวมพื้นที่ไมนอยกวา 608

 ตารางเมตร

522,800 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

67 ซอมสรางผิวถนน คสล.โดยการ

เสริมผิวแอสฟลท ซอยเทศบาล ๑ 

ออกขาง รร.อนุบาลศรัสัชนาลัย 

หมูที่ ๓ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

สภาพการสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

ซอมสรางผิวถนน คสล.โดย

การเสริมผิวแบบแอสฟลท 

กวาง 4 เมตร ยาว 121 

เมตร กวาง 6.70 เมตร ยาว

 60 เมตร กวาง 4 เมตร 

ยาว 266 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,950 ตารางเมตร

487,500 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกยิ่งขึ้น

กองชาง

68 กอสรางปรับปรุงถนน คสล. หรือ

ลาดยาง บริเวณทางเขาประมง

เชื่อมหนองหิน หมูที่ 2 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. หรือ

ลาดยาง กวาง 5 เมตร ยาว

 1,360 เมตร รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 6,800 ตรม.

3,740,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

69 กอสรางถนน คสล.หรือลาดยางสาย

เดิ่นขาม หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล.หรือ

ลาดยาง กวาง 4 เมตร ยาว

 1660 เมตร รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 6640 ตารางเมตร

3,652,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง



- 65 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

70 กอสรางปรับปรุงถนน คสล. โดย

ลาดยาง ถนนสายพิศาลดําริ หมูที่ 

1-2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

สภาพการสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 โดยลาดยาง กวาง 5 เมตร

 ยาว 895 เมตร รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 5,153 ตรม.

2,000,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกยิ่งขึ้น

กองชาง

71 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.โดย

ลาดยาง ถนนสายหาดสูง-บานปาไผ

 หมูที่ 3-5 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

สภาพการสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 โดยลาดยาง กวาง 5 เมตร

 ยาว 1,635 เมตร รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 8,175 

ตารางเมตร

3,157,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

เดิ่นขาม ( หนาบานตาโนรี ) หมูที่ 1

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนและมีถนนที่

ไดมาตรฐาน ใชสัญจร

 ขนสงผลผลิต

กอสรางถนน คสล. หนา 

๐.๑๕ ม. กวาง ๓ ม. ยาว 

๒๗๕ ม. พื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา ๘๒๕ ตรม.

422,000 ถนนกวาง ๓ ม. 

ยาว ๒๗๕ ม. หนา

 ๐.๑๕ ม.

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานปลอดภัย

กองชาง

73 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

เชื่อมถนนสายบานใหม-ปาไผ ( 

สายบานนางอุทัยวรรณ แกวตา) 

หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนและมีถนนที่

ไดมาตรฐานใชสัญจร 

ขนสงผลผลิต

กอสรางถนน คสล.หนา 

๐.๑๕ ม. กวาง ๔ ม. ยาว 

๙๐ ม. พื้นที่ คสล.ไมนอย

กวา ๓๖๐ ตรม.

185,000 ถนนกวาง ๔ ม. 

ยาว ๙๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม.

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานปลอดภัย

กองชาง



- 66 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

74 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม

ถนนสายคลองพง ( หลังบานปอม )

 หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนและมีถนนที่

ไดมาตรฐานใชสัญจร 

ขนสงผลผลิต

กอสรางถนน คสล. หนา 

๐.๑๕ ม. กวาง ๓ ม. ยาว 

๑๙๐ ม. รวมพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา ๕๗๐ ตรม.

292,000 ถนนกวาง ๓ ม. 

ยาว ๑๙๐ ม. หนา

 ๐.๑๕ ม.

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานปลอดภัย

กองชาง

75 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.บริเวณถนนชมปรีดา หมูที่ 1 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง และกําจัด

แหลงลูกน้ํายุงลาย

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๑๓๕ ม. ลึกเฉลี่ย 

๐.๗๐ ม.

467,000 ราง คสล.กวาง 

๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๓๕ ม. ลึกเฉลี่ย

 ๐.๗๐ ม.

ลดปญหาน้ําทวมขัง 

น้ําเนาเสีย และลด

จํานวนยุงลาย

กองชาง

76 โครงการกอสรางเสริมถนน คสล.บริ

เวณซอยโรงสีตาพร หมูที่ 1 ตําบล

หาดเสี้ยว

๑. เพื่อบําบัดความ

เดือดรอนของ

ประชาชนและผูใช

ถนนสัญจรไปมา ๒. 

เพื่อใหประชาชน

สัญจรโดยสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสิน

 ๓. เพื่อพัฒนาดาน

โครงการพื้นฐานและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ขนาดกวาง ๓ ม. ยาว ๑๐๔

 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ 

คสล.ไมนอยกวา ๓๐๐.๖๖

 ตรม.

150,000 ทําใหประชาชน

สัญจรไปมา ได

สะดวกมากยิ่งขึ้น

ประชาชนและบุคคล

ทั่วไป ไดรับประโยชน

จากการมีถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กที่

มีมาตรฐานไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมารวมถึงในการ

ลําเลียงวัตถุดิบและ

ผลผลิตทางการเกษตร

ไปมาระหวางกันและ

สงออกภายนอก

ตลอดทั้งป

กองชาง



- 67 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

77 โครงการจางเหมาลอกทอและราง

ระบายน้ํา ซอยตองเค หมูที่ 1 ต.

หาดเสี้ยว

๑. เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขังภานในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ๒. เพื่อดูดน้ํา

เลนที่ตกคางและอุด

ตันทอระบายน้ําออก 

เพื่อใหการระบายน้ํา

ไหลไดสะดวกปองกัน

น้ําทวมขังโดยฉับพลัน

 ๓. เพื่อทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลาย ที่

เปนสาเหตุของ

ไขเลือดออก

ระยะทาง ๑๔๘ เมตร 13,000 ทําใหการระบาย

น้ําดีมากยิ่งขึ้น

ประชาชนและบุคคล

ทั่วไป ไดรับประโยชน

จากการระบายน้ําที่ดี

 ลดจํานวนยุงลายได

ในระดับหนึ่ง การ

ระบายของน้ําทิ้งใน

ชุมชนไหลสะดวกลด

ปญหาน้ําทวมขังเออ

ลนบริเวณบานเรือน

และทอระบายน้ํา

ประชาชนมีความ

ตระหนักถึงปญหา

สิ่งแวดลอมและให

ความรวมมือในการ

รักษาสิ่งแวดลอม

กองชาง



- 68 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

78 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ซอยโรงสีตานาน (ตอจากเดิม) หมูที่

 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อบําบัดความ

เดือดรอนของ

ประชาชนและผูใช

สัญจร ไป-มา

ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว 

๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 

๖๙๙ ตรม.

348,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ประชาชนและบุคคล

ทั่วไป ไดรับประโยชน

จากการมีถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กที่

มีมาตรฐานไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมารวมถึงในการ

ลําเลียงวัตถุดิบและ

ผลผลิตทางการเกษตร

ไปมาระหวางกันและ

สงออกภายนอก

ตลอดทั้งป

กองชาง



- 69 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

79 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.บริเวณซอยเทศบาล 10 หมูที่ 4 

ต.หาดเสี้ยว

๑. เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขัง ๒. เพื่อให

การระบายน้ําไหลได

สะดวก ๓. เพื่อ

ทําลายแหลง

เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย

ขนาดกวาง ๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๙๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม.

776,000 ทําใหการระบาย

น้ําดีมาก ยิ่งขึ้นทํา

ใหไมเกิดมลภาวะ

เปนพิษ

ประชาชนและบุคคล

ทั่วไป ไดรับประโยชน

จากการมีถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กที่

มีมาตรฐานไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมารวมถึงในการ

ลําเลียงวัตถุดิบและ

ผลผลิตทางการเกษตร

ไปมาระหวางกันและ

สงออกภายนอก

ตลอดทั้งป

กองชาง



- 70 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

80 โครงการจางเหมาลอกทอราง

ระบายน้ํา บริเวณถนนพิศาลดําริ 

หมูที่ 3 ตําบลหนองออ ( เขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว )

๑. เพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมขังภายในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ๒. เพื่อดูดดิน

เลนที่ตกคางและอุด

ตันทอระบายน้ําออก 

เพื่อใหการระบายน้ํา

ไหลไดสะดวกปองกัน

น้ําทวมขังโดยฉับพลัน

 ๓. เพื่อทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลาย ที่

เปนสาเหตุของ

ไขเลือดออก

ระยะทาง ๒๗๑ เมตร 15,900 ทําใหการระบาย

น้ําดีมากยิ่งขึ้น

ประชาชนและบุคคล

ทั่วไป ไดรับประโยชน

จากการระบายน้ําที่ดี

 ลดจํานวนยุงลายได

ในระดับหนึ่ง การ

ระบายของน้ําทิ้งใน

ชุมชนไหลสะดวกลด

ปญหาน้ําทวมขังเออ

ลนบริเวณบานเรือน

และทอระบายน้ํา

ประชาชนมีความ

ตระหนักถึงปญหา

สิ่งแวดลอมและให

ความรวมมือในการ

รักษาสิ่งแวดลอม

กองชาง

81 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา

บริเวณ ขางทางหลวง 101 หมูที่ 1

 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว (ฝงตะวันออก)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่

อาจเกิดขึ้นไดใน

ขณะที่ประชาชน 

สัญจร ไป - มา 

บริเวณดังกลาว และ

เพื่อใหฝารางระบาย

น้ําเสมอผิวทาง

กอสรางปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ําบริเวณขางทาง

หลวง หมายเลข 101 

ระยะทาง 

980 เมตร

1,092,000 กอสรางและ

ปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ํา จํานวน

 980 เมตร

ประชาชนจะไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร

 ไป-มา และไดฝาราง

ระบายน้ําที่แข็งแรง 

ทําใหดูสวยงามเปน

ระเบียบเรียบรอย

กองชาง



- 71 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

82 กอสรางถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน

พิศาลดําริดานใต - ริมน้ํา(ซอยนาย

เจ็ก) หมูที่ 3 ต. หนองออ (อยูใน

ความรับผิดชอบของ ท.ต.หาดเสี้ยว)

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง 3

 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 

ม. พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

132ตร.ม.

59,400 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก,มีถนน คสล.ที่

ไดมาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

83 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย

เชื่อมเทศบาล 2 ตอจากเดิม (บาน

ปาตอย) หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล.ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว 239 ม. มี

พื้นที่ไมนอยกวา 717 ตรม.

 พรอมลูกรังไหลทาง ทั้ง 2

 ดาน

354,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

84 ปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟลท

คอนกรีต บริเวณถนนสายชมปรีดา

 หมูที่ 1-2 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

ปรับปรุงผิวทางแบบพารา

แอสฟลทคอนกรีต กวาง 

5.00 ม.ยาว 550 ม. มีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,750 ตรม.

1,059,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

85 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเทศบาล 6 -ลงแมน้ํายม

 หมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 ม. ยาว 324 ม.

 ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.

1,062,900 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

86 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเทศบาล 8/1 หมูที่ 4 

ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

  กวาง 0.50 ม. ยาว 157 

ม.ลึกเฉลี่ย0.70 ม.

517,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

87 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอย

เทศบาล 13-ลงแมน้ํายม หมูที่ 5 

ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 ม. ยาว 222ม.

 ลึกเฉลี่ย0.70 ม.

726,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

88 กอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณ

ซอยไทยเจริญ หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางเสริมถนน คสล.ก

วาง 3.00 ม. ยาว 25 ม. มี

พื้นที่ไมนอยกวา 75 ตรม. 

พรอมลูกรังไหลทาง ทั้ง 2 

ดาน

38,700 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

89 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยตองเค (ตอจากเดิม) 

หมูที่ 3 ต.หนองออ

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 ม. ยาว 70 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.

229,800 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

90 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอย

เทศบาล 5 หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

 ขนาด ø 0.40 ม. ยาว 15

 ม.

10,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

91 กอสรางถนนลาดยาง (ตอจากเดิม) 

รอบหนองหิน หมูที่ 2 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง กวาง

 6ม.พรอมไหลทางขางละ 1

 ม. ยาว

1,755,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

92 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง

ยายยา หมูที่ 3 ต.หนองออ ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางสะพาน คสล. ผิว

การจราจรกวาง7ม. พรอม

ทางเดินเทาขางละ1ม. ยาว

40ม.

4,000,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

เพื่อประชาชนมี

สะพานขามอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

93 กอสรางถนน คสล. สายเดิ่นขาม 

ทางไปโรงฆาสัตว หมูที่ 1 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง3

ม. หนา 0.15 ม. ยาว

1,000ม.พื้นที่ คสล.ไมนอย

กวา

1,350,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

94 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณซอย

เชื่อมถนนพิศาลดําริดานเหนือ หมูที่

 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ขนาด 0.50 เมตร ยาว 50 

เมตร ลึก 0.40 -0.80 เมตร

52,500 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

95 กอสรางถนน คสล. สายดานหลัง

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา หมูที่ 1 

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล. ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง 3

 ม. ยาว 642 ม. หนา0.15 

ม. พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 

1,926ตรม.

866,700 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก,มีถนน คสล.ที่

ไดมาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

96 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมถนนสาย

ไปอางเก็บน้ําหวยแมสูง (สวนปา-

นาบน) หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวกเพื่อลดปญหา

ฝุนละออง

กอสรางถนนลาดยาง กวาง

 4.00 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

2,100,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก,มีถนน คสล.ที่

ไดมาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

97 กอสรางถนนลูกรังเชื่อมระหวาง

ซอยนาทุงนอย-ถนนสายหาดสูง 

(ซอยเทศบาล 1/1 บาน สท.มุย 

กําไร) หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนได

สัญจรไปมาและขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 5

 ม. ยาว 400 ม.

51,800 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

มีถนนดินลูกรังเพิ่มอีก

 1 เสน ระยะทาง 400

 เมตร

กองชาง

98 กอสรางถนน คสล. ซอยเชื่อม 

เทศบาล 17 หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 2.50 ม. ยาว20ม. 

หนา0.15ม. พื้นที่ คสล. ไม

นอยกวา50ตร.ม..

22,500 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

99 กอสรางสระเรียงหินยาแนวพรอม

ทางเทา บริเวณคลองผักลุง หมูที่ 2

 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดี

ขึ้นประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

ขุดลอกเรียงหินยาแนว

พรอมทางเทา ยาว 250 ม.

2,500,000 ประชาชนไดใช

ประประโยชน

จากแหลงน้ําที่มี

สภาพดีขึ้น

ประชาชนไดใชน้ํา

เพื่ออุปโภคและ

บริโภคไดอยางเพียงพอ

กองชาง

100 กอสรางถนน คสล.ซอยเชื่อมถนน

ชมปรีดาซอยเหนือโรงสีนายนาน 

หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3.00 ม. ยาว 300 ม.

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 900 ตร.ม.

450,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

101 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ขาง

ศาลเจาพอเหนือ) หมูที่ 2 ตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ลึก 1.50 ม. ยาว 150 ม.

210,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

102 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 

บริเวณซอยเทศบาล12 หมูที่ 5 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชในการระบาย

น้ําและปองกันน้ําทวม

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม.

 ผิวทางจราจรกวาง 4 ม. 

ขนาด 2 ชอง

630,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ปองกันน้ําทวมและ

ระบายน้ําออกได

สะดวก

กองชาง
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103 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย

เทศบาล 2 เชื่อมซอยรวมใจพัฒนา 

(หนาบานตาเที๊ย) เดิม หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ถูกน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 70 ม. ลึก 0.50 ตลอด

สาย

75,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขังอีก

กองชาง

104 กอสรางถนน คสล.ซอยขางรานชํานิ

 เหนือวัดโบสถ หมูที2่ ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว130ม. หนา

0.15ม. มีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา 390 ตร.ม.

175,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

105 กอสรางถนน คสล.ซอยตาคํา (ตอ

จากเดิม) หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว 200 ม. 

หนา0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 600 ตร.ม.

270,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

106 กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล. บริเวณ

คลองตานะ หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดีขึ้น

 ประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล. 

จํานวน 1 แหง

550,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

มีแหลงน้ําสาธารณะที่

ใชประโยชนในดาน

ตางๆ

กองชาง

107 ขุดลอกหนองเอี่ยนและปรับปรุงภูมิ

ทัศน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน

ฤดูแลงและเปนแหลง

พักผอนหยอนใจ ของ

ประชาชน

ขุดลอกและปรับภูมิทัศน

หนองเอี่ยน

600,000 ประชาชนมีแหลง

เก็บน้ําใชใน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช

ตลอดป และมีพักผอน

กองชาง

108 กอสรางปรับปรุง คสล. โดยลาดยาง

 ถนนสายชมปรีดา หมูที่ 1-2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

สภาพการสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 โดยลาดยาง กวาง 5 เมตร

 ยาว 1,610 เมตร รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 8,050 

ตารางเมตร

3,109,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกยิ่งขึ้น

กองชาง



- 76 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

109 กอสรางเสริมลูกรังไหลทาง บริเวณ

ถนนเชื่อมสายคลองพง(บานผูชวย

แอว) หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

เสริมลูกรังไหลทาง ขนาด 

กวาง 0.50 ม. ยาว 368 

เมตร (2 ดาน) หนาเฉลี่ย 

0.35 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา

 184  ตรม.

8,600 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

110 โครงการลอกทอระบายน้ํา บริเวณ

ถนนสายหาดสูง-บานใหม หมูที่ 3-4

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชน ที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

ลอกทอระบายน้ํา ยาว 957

 เมตร

50,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

111 ขยายเขตประปาบริเวณซอยตาคํา 

หมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

ขยายเขตประปายาว 78 

เมตร

195,000 ประชาชนไดมี

ประปาใช

ประชาชนไดมีประปา

อุปโภคบริโภคมีชีวิตที่

ดีขึ้น

กองชาง

112 ขยายเขตไฟฟา บริเวณถนนสาย

พระรวง-แยกบานครูวิโรจน หมูที่ 3

 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหมีแสงสวาง

เพียงพอและอํานวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยในชีวิต

ขยายเขตไฟฟายาว 1,250 

เมตร

420,000 ประชาชนไดมี

ไฟฟาใช

ประชาชนไดรับแสง

สวางและความ

สะดวกสบาย

กองชาง

113 ขยายเขตไฟฟา บริเวณซอยดอยปู

ตา (บานนายทวีป – บานนาง

เตรียม) หมูที่ 5 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหมีแสงสวาง

เพียงพอและอํานวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยในชีวิต

ขยายเขตไฟฟา  ยาว 540 

เมตร

200,000 ประชาชนไดมี

ไฟฟาใช

ประชาชนไดรับแสง

สวางและความ

สะดวกสบาย

กองชาง

114 กอสรางถนน คสล.หลังตลาดเหนือ 

ออกหลังอูแอว หมูที่2 ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3 ม. ยาว150ม. หนา

0.15ม. มีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา 450 ตร.ม.

270,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง



- 77 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

115 กอสรางซอมแซมตลิ่งแมยมภายใน

เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อซอมแซมตลิ่งแม

ยมที่เกิดการทรุดตัว

พังทลาย

ซอมแซมโดยการเสริมดิน

และ เรียงหินริมตลิ่งแมน้ํา

ยม

5,000,000 ปองกันเหตุที่จะ

ทําใหทรัพยสิน

ของประชาชน

และสวนราชการ

เสียหาย

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

ตลิ่งพังทลาย

กองชาง

116 ปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟลท

คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 

หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

ปรับปรุงผิวทางแบบพารา

แอสฟลทคอนกรีตกวาง 

3.00 ม.ยาว 320 ม. มีพื้นที่

ไมนอยกวา 960 ตรม.

387,600 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

117 กอสรางถนนลาดยางบริเวณถนน

สายเดิ่นขาม  หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางลาดยางขนาดกวาง

 4 ม ยาว 1,660 ม. มีพื้นที่

ไมนอยกวา 6,640 ตรม.

1,250,000 1,250,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

118 ปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟลท

คอนกรีต บริเวณถนนสายพิศาลดําริ

 หมูที่ 1-2 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

ปรับปรุงผิวทางแบบพารา

แอสฟลทคอนกรีต กวาง 

6.50 ม.ยาว 142 ม. , กวาง

 5.00 ม.ยาว 130 ม. และ

กวาง 4.00 ม.ยาว 895 ม. 

มีพื้นที่ไมนอยกวา 5,153 

ตรม.

1,250,000 1,272,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

119  ปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอย

เชื่อมถนนชมปรีดา(ขางบานหมอ

เปา) หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 

3.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 

0.15 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา

 1,500 ตรม.

30,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง



- 78 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

120 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย

เชื่อมถนนชมปรีดา(บานนายพรหม 

 เกิดผล) หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

 กอสรางถนน คสล. กวาง 

3 ม. ยาว 30 ม. มีพื้นที่ไม

นอยกวา 90 ตรม. พรอม

ลูกรังไหลทาง ทั้ง 2 ดาน

45,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

121 ขยายเขตประปาจากหนาโรงแรม

ชานาลัย รีสอรท จนถึงทางเขาอาง

หนองหินหมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

 ขยายเขตประปายาว 300 

เมตร

750,000 ประชาชนไดมี

ประปาใช

ประชาชนไดมีประปา

อุปโภคบริโภคมีชีวิตที่

ดีขึ้น

กองชาง

122 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเทศบาล 8 หมูที่ 4 ต.

หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

 กวาง 0.50 ม. ยาว 199 ม.

 ลึกเฉลี่ย0.70 ม.

597,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

123 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพัน

โทชูศักดิ์ (ตอจากเดิม) -  ดอยปูดา 

 หมูที่ 5 ต.หาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล.กวาง 

3.50 ม. ยาว 230 ม. มี

พื้นที่ไมนอยกวา 805 

ตรม.พรอมลูกรังไหลทาง 

ทั้ง 2 ดาน

402,500 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง

124 ขยายเขตประปา บริเวณสายโรงฆา

สัตวสายใต - บานนายเสถียร  ยม

เกิด) หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

ขยายเขตประปา  ยาว 520

 เมตร

600,000 600,000 ประชาชนไดมี

ประปาใช

ประชาชนไดมีประปา

อุปโภคบริโภคมีชีวิตที่

ดีขึ้น

กองชาง

125 ขยายเขตไฟฟา บริเวณสายโรงฆา

สัตวสายใต – บานนางละมัย  หนู

พุม) หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหมีแสงสวาง

เพียงพอและอํานวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยในชีวิต

ขยายเขตไฟฟา  ยาว 

1,230 เมตร

420,000 ประชาชนไดมี

ไฟฟาใช

ประชาชนไดรับแสง

สวางและความ

สะดวกสบาย

กองชาง



- 79 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

126 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยเชื่อมทางหลวง

หมายเลข 101(ซอยไทยสมุทร หมูที่

 3 ต.หนองออ

เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่รับ

ผลกระทบจากน้ํา

ทวมขัง

 กอสรางรางระบายน้ํา คส

ล.กวาง 0.50 ม. ยาว 98 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.

297,000 แกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในพื้นที่

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

น้ําทวมขัง

กองชาง

127 กอสรางถนน คสล.(ซอยขางสวนครู

พะเยาว เชื่อมถนนสายคลองพง 

หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 4 ม. ยาว 397 ม. 

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา 1,588 ตร.ม

794,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก

กองชาง

128 กอสรางถนน คสล. สายรุงมาลัย คํา

โมง ม.3 ต.หาดสูง (คันดินกันน้ํา)

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก - เพื่อใหได

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐาน - เพื่อลด

ปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง 4

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 275

 ม. พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

1,100ตร.ม.

495,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดอยางสะดวกขึ้น,มี

ถนน คสล.ที่มี

มาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

129 ขยายเขตไฟฟา บริเวณรอบอาง

หนองหิน หมูที่ 2 ต.หาดเสี้ยว

เพื่อใหมีแสงสวาง

เพียงพอและอํานวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยในชีวิต

 ขยายเขตไฟฟายาว 1,515

 เมตร

5,500,000 ประชาชนไดมี

ไฟฟาใช

ประชาชนไดรับแสง

สวางและความ

สะดวกสบาย

กองชาง

130 กอสรางถนน คสล. บริเวณสายโรง

ฆาสัตวสายใต (ตอจากเดิม) หมูที่ 1

 ต.หาดเสี้ยว-หมูที่ 3 ต.หนองออ

- เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง 

3.00 ม. ยาว 1,400 ม. มี

พื้นที่ไมนอยกวา 4,200 

ตรม. พรอมลูกรังไหลทาง 

ทั้ง 2 ดาน

2,100,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

- ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

กองชาง
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131 โครงการกอสรางสะพานยายยา 

พรอมราวสะพานกันตก

เพื่อใหประชาชนใช

ประโยชนในการ

สัญจรไปมา

กอสรางสะพานใหม ตาม

รายละเอียดกองชางกําหนด

2,000,000 กอสรางสะพาน 1

 แหง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกสะบายในการ

สัญจร

กองชาง

รวม  131 โครงการ 12,246,500 57,583,200 32,138,500 19,799,100 22,511,000

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี

1 โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับ

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็กนักเรียน

ซื้อนมใหเด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาล

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2,450,000 2,320,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 เด็กนักเรียนทุกคน

ไดรับโภชนาการ

และมีพัฒนาการ

ตามวัย

การโภชนาการของ

เด็กวัยเรียนดีขึ้น

กอง

การศึกษา

2 โครงการอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็กนักเรียน

จัดสรรเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

1,240,000 1,250,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กนักเรียนทุกคน

ไดรับโภชนาการ

และมีพัฒนาการ

ตามวัย

การโภชนาการของ

เด็กวัยเรียนดีขึ้น

กอง

การศึกษา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน

 2.1 แผนงานการศึกษา
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3 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียนในเขตเทศบาล

เพื่อสงเสริม

โภชนาการเด็กนักเรียน

จัดสรรเงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขต จํานวน 2 

โรงเรียน

4,100,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 เด็กนักเรียนทุกคน

ไดรับโภชนาการ

และมีพัฒนาการ

ตามวัย

การโภชนาการของ

เด็กวัยเรียนดีขึ้น

กอง

การศึกษา

4 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนและวัสดุการศึกษา

เพื่อจัดหาสื่อการ

เรียนการสอนและ

วัสดุการศึกษาให

เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมี

สื่อการเรียนการสอนและ

วัสดุการศึกษาอยางเพียงพอ

430,100 425,000 410,000 410,000 410,000 ครูและนักเรียนมี

สื่อการเรียนการ

สอนและวัสดุ

การศึกษาครบทุก

ระดับชั้น

มีสื่อการเรียนการอน

และวัสดุการศึกษา

อยางเพียงพอ

กอง

การศึกษา

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

เพื่อจัดประสบการณ

การเรียนรูอยาง

เหมาะสม

เด็กนักเรียน จํานวน 190 

คน

37,800 38,000 38,000 38,000 รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

การสงเสริม

เด็กไดรับการเรียนรู

และพัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

กอง

การศึกษา

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ

เรียน)

เพื่อใชในการเรียน

การสอนไดตามความ

ตองการของนักเรียน

แตละชวงอายุ

เด็กนักเรียน จํานวน 190 

คน

37,800 38,000 38,000 38,000 รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

การพัฒนา

ลดคาครองชีพใหกับ

ผูปกครอง

กอง

การศึกษา
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7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา(คาเครื่องแบบ

นักเรียน)

เพื่อใหนักเรียนไดมี

เครื่องแบบนักเรียน

เพียงพอ

เด็กนักเรียน จํานวน 190 

คน

56,700 57,000 57,000 57,000 รอยละของ

นักเรียนที่ได

เครื่องแบบนักเรียน

ลดคาครองชีพใหกับ

ผูปกครอง

กอง

การศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา(คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน)

เพื่อพัฒนาผูเรียนดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ

 สังคม สติปญญา ที่

เหมาะสมกับเด็ก

เด็กนักเรียน จํานวน 190 

คน

81,270 81,700 81,700 81,700 รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

การพัฒนาตาม

ความเหมาะสม

ตามวัย

เด็กมีพัฒนาการตาม

วัยเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษา

9 โครงการสงเสริมและจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็ก

แหงชาติ

1. เพื่อสงเสริมใหเด็ก

ไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย อารมรณ 

สังคม และสติปญญา  

    2. เพื่อใหเด็กเกิด

การพัฒนาเหมาะสม

ตามวัย กลาคิด กลา

ทํา กลาแสดงออก

เด็กในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของด็กใน

เขตเทศบาลไดรับ

การพัฒนาและ

กลาแสดงออก

อยางเหมาะสม

1. เด็กไดรับการ

พัฒนาดานรางกาย 

อารมณ สังคมและ

สติปญญาอยาง

เหมาะสมตามวัย      

 2. เด็กเกิดการพัฒนา

 มีความกลาคิด กลา

ทํา กลาแสดงออก

กอง

การศึกษา
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10 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ดานการสงเสริมอาชีพที่ยั่งยืน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดรับความรู

และทักษะในการฝก

อาชีพขั้นพื้นฐาน       

        2. เพื่อใหเด็ก

และเยาวชนไดนํา

ความรูที่ไดรับ 

สามารถนําไปสราง

อาชีพเสริมสราง

รายไดใหกับครอบครัว

      3. เพื่อใหเด็ก

และเยาวชนสราง

จิตสํานึกในการ

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่น และรวม

รณรงคลดภาวะโลก

รอน

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของเด็ก

และเยาวชน

ไดรับควมรู ทักษะ

ในการฝกอาชีพ 

และนําไปสราง

อาชีพได

1. เด็กและเยาวชน

ไดรับความรูและเกิด

ทักษะในการฝกอาชีพ

ขั้นพื้นฐาน       2. 

เด็กและเยาวชนไดนํา

ความรูที่ไดรับ

สามารถนําไปสราง

อาชีพเสริม สราง

รายไดใหกับครอบครัว

เพิ่มขึ้น    3. เด็กและ

เยาวชนเกิดจิตสํานึก

ในการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น และ

รวมรณรงคลดภาวะ

โลกรอนเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา
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11 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ดานฟอนรําเพลงพื้นบาน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรูและ

รวมกันอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นและมี

ทักษะทาฟอนรํา

พื้นบานที่เปน

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นใหคงอยู

ตอไป                    

 2. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของเด็ก

และเยาวชนได

รวมกันอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น

และมีทักษะทา

ฟอนรําพื้นบาน

1. เด็กและเยาวชนได

เรียนรูและรวมกัน

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่นและมีทักษะ

ทาฟอนรําพื้นบานที่

เปนวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่นใหคง

อยูตอไป                

 2. เด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกล ยา

เสพติด

กอง

การศึกษา

12 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ดานดนตรี

1. เพื่อเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรู

ทักษะดานดนตรี  2. 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของเด็ก

และเยาวชนมี

ทักษะดานดนตรี

1. เด็กและเยาวชน

เรียนรูทักษะดาน

ดนตรี                    

 2. เด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกล ยา

เสพติด

กอง

การศึกษา
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13 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรูและ

รวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี

พื้นบาน  2. เพื่อให

เด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยา

เสพติด

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของเด็ก

และเยาวชนได

รวมกันอนุรักษวัฒ

ธรรมประเพณี

พื้นบาน

1. เด็กและเยาวชน

เรียนรูและรวมกัน

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีพื้นบาน    2.

 เด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกล ยา

เสพติด

กอง

การศึกษา

14 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ดาน วิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย

พวนบานหาดเสี้ยว

1. เพื่อใหเด็กและ

เยาวชน เรียนรู

รากเหงาและวิถีของ

บรรพบุรุษไทยพวน

บาน     หาดเสี้ยว     

       2. เพื่อปลูก

จิตสํานึกที่ดีใหกับเด็ก

และเยาวชน เกิด

ความตระหนักและมี

สวนรวมสวนรวมใน

การอนุรักษสืบสาน

คุณคาทางวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตชุมชน 

สรางความภูมิใจและ

สํานึกรักบานเกิด

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของเด็ก

และเยาวชนไดรับ

ความรูและ

รวมกันอนุรักษ    

    วิถีชีวิต     ภูมิ

ปญญาไทยพวน

บานหาดเสี้ยว

1. เด็กและเยาวชน

เกิดการเรียนรูและเขา

ใจความเปนรากเหงา

วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ

ไทยพวนบานหาด

เสี้ยวเพิ่มขึ้น 2. เด็ก

และเยาวชนเกิด

จิตสํานึกที่ดี เกิด

ความตระหนักและมี

สวนรวมอนุรักษสืบ

สานคุณคาทาง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ชุมชน สรางความ

ภูมิใจและสํานึกรัก

บานเกิดเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

15 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อกอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

เพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

กอสรางอาคารศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กตามแบบแปลน

แผนผังของเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวกําหนด

1,050,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีอาคารใชใน

การเรียนการสอน

และกิจกรรมตางๆ

เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนมีอาคาร

เรียนเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา

16 โครงการกอสรางปรับปรุงหลังคา

คลุมบริเวณสนามเด็กเลน

เพื่อใหบริเวณสนาม

เด็กเลนมีหลังคาที่

แข็งแรงปลอดภัยและ

มีพื้นที่สราง

พัฒนาการทาง

รางกายของเด็กอยาง

สมวัย

กอสรางปรับปรุงหลังคา

คลุมสนามเด็กเลน บริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเลน มี

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 

๗๗๖ ตารางเมตร

259,400 ปรับปรุงหลังคา

คลุมบริเวรสนาม

เด็กเลน ศูนยฯ 

พื้นที่ไมนอยกวา 

๗๗๖ ตารางเมตร

มีหลังคาที่คงทน

แข็งแรงปลอดภัยและ

เด็กมาพื้นที่สนาม

กวางมากขึ้น

กอง

การศึกษา

17 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟา

เพื่อแกไขปญหาไฟฟา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย 

ดําเนินการเขตขยายไฟฟา

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

350,900 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีไฟฟาใช

ดําเนินการ

เพียงพอตอการ

เรียนการสอน

มีไฟฟาเพียงพอตอ

การเรียนการสอน

กอง

การศึกษา

รวม 17 โครงการ 9,330,100 8,778,870 8,084,700 8,084,700 8,084,700
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมและสืบสานศาสนา วัฒธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

1 โครงการถวายพวงมาลา"พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เพื่อนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณแด

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถ

บพิตรที่มีตอพสกนิกร

ชาวไทยทั้งมวลสุดที่

จะหาเปรียบมิได

ผูบริหาร สมาชิก สภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

 และพนักงานจางเขารวม

ประกอบพิธี จํานวน 120 

คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน 

พนักงานจาง

รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงาน

จางเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไดรวมใจกัน

ถวายพวงมาลาเพื่อ

นอมรําลึงถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

กอง

การศึกษา

2 โครงการถวายพวงมาลา          

"พระปยมหาราช"

เพื่อนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณแด

พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว"

พระปยมหาราช" ที่มี

ตอพสกนิกรชาวไทย

ทั้งมวลสุดที่จะหา

เปรียบมิได

ผูบริหาร สมาชิก สภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

 และพนักงานจางเขารวม

ประกอบพิธี จํานวน 120 

คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน 

พนักงานจาง

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวและ

ประชาชนรําลึง

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไดรวมใจกัน

ถวายพวงมาลาเพื่อ

นอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

กอง

การศึกษา

  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการลงทุนภาคการ เกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 

                              และโลจิสติกส

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว
 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

3 โครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่อง

ราชสักการะ"วันพอขุนรามคําแหง

มหาราช"

เพื่อนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณแดพอ

ขุนรามคําแหงมหาราช

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน 

พนักงานจางเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยวและ

ประชาชนเขารวมประกอบ

พิธี จํานวน 150 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูบริหารสมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน 

พนักงานจาง

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว และ

ประชาชนรําลึก

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว และประชาชน

ไดรวมใจกันถวาย

เครื่องราชสักการะ

เพื่อนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ

กอง

การศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล - เพื่อใหคณะผูบริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงาน และชุมชน 

รวมกันทําบุญในวัน

เทศบาลและจัด

นิทรรศการเผยแพร

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาล

- คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน และ

ชุมชน รวมกันทําบุญในวัน

เทศบาล

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

สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลและ

ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรม

- กิจกรรมทางศาสนา

ไดรับการทํานุบํารุง 

และจัดนิทรรศการ

เผยแพร

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาล

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 โครงการจัดกิจกรรม วันทองถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาล ที่ 5 ไดทรง

กรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหจัดตั้ง

ตําบลทาฉลอมขึ้น

เปนสุขาภิบาลหัวเมือง

 แหงแรก

คณะผูบริหาร สมาชิก

เทศบาล พนักงาน ลูกจาง

และชุมชนรวมกิจกรรม

สาธารณะประโยชนและ 

สาธารณกุศล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล

และประชาชนมี

สวนรวมในกิจกรรม

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงานและ

ประชาชน ไดรําลึกถึง

วันทองถิ่นไทย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

(สังขารผูเฒา) หมูที่ ๓ ต.หาดเสี้ยว

๑. เพื่อสงเสริม

สนับสนุนสืบสาน 

และอนุรักษประเพณี

จุดบั้งไฟ ใหคงอยู

สืบไป ๒. เพื่อความ

สามัคคี รวมมือ รวม

แรง รวมใจของชาว

ชุมชนบานหาดสูง

ชาวชุมชนบานหาดสูง เขา

รวมโครงการ ๓๐๐ คน

15,000 15,000 15,000 15,000 ชาวชุมชนบาน

หาดสูงมีสวนรวม

ในการอนุรักษ

วัฒนธรรม 

ประเพณี เพิ่มขึ้น

๑.ชาวชุมชนบานหาด

สูง มีสวนรวมอนุรักษ

ประเพณีจุดบั้งไฟให

คงอยูสืบไป ๒. ทําให

เกิดความรัก ความ

สามัคคี รวมมือ รวม

แรง รวมใจของชาว

บานหาดสูงหมู ๓

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

7 โครงการ สืบสานและอนุรักษ

ประเพณีจุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา

๑.เพื่อสงเสริม

สนับสนุนสืบสาน 

และอนุรักษประเพณี

จุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา

 ใหคงอยูสืบไป ๒. 

เพื่อใหชาวชุมชนเกิด

ความรัก ความสามัคคี

 รวมมือ รวมแรง รวม

ใจ ของชาวชุมชน

ตําบลหาดเสี้ยว ได

รวมกันรักษาและ

อนุรักษประเพณีให

สืบทอดไปยังลูกหลาน

ชาวชุมชนเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ๗ ชุมชน เขารวม

โครงการ ๑๐๐๐ คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.ชาวชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว มีสวน

รวมอนุรักษประเพณี

จุดบั้งไฟใหคงอยูสืบไป

 ๒. ทําใหเกิดความรัก

 ความสามัคคี รวมมือ

 รวมแรง รวมใจของ

ชาวบานหาดสูงหมู ๓

กอง

การศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีแหกฐิน

ทางน้ํา แขงเรือ (เฮือซวง)

๑. เพื่ออนุรักษและ

สืบสานประเพณีของ

ชาวไทยพวนบานหาด

เสี้ยวใหคงอยูตลอดไป

 ๒. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวของตําบล

หาดเสี้ยวใหเปนที่

รูจักกันอยาง

แพรหลาย ๓. 

ประชาชนมีความรัก

สามัคคี รวมมือรวมใจ

กันรวมสรางบุญสราง

กุศลในการทอดกฐิน

๑.ประชาชน นักทองเที่ยว

เขารวมชมและกิจกรรม

ประมาณ ๗๐๐ คน ๒. 

ชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว จํานวน ๗ ชุมชน เขา

รวมประมาณ ๓๐๐ คน ๓.

เจาภาพทอดกฐิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.อนุรักษและสืบ

สานประเพณีของชาว

ไทยพวนบานหาด

เสี้ยวใหคงอยูสืบไป ๒.

 สงเสริมการ

ทองเที่ยวของตําบล

หาดเสี้ยวใหเปนที่

รูจักกันอยาง

แพรหลายเพิ่มขึ้น ๔.

ประชาชนเกิดความรัก

 ความสามัคคี รวมมือ

รวมใจกันในชุมชน

เพิ่มมากขึ้น

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

9 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ

๑. เพื่อสงเสริม

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต ตลอดจน

การดูแลสุขอนามัย

ของผูสูงอายุ ๒. เพื่อ

เปนการอนุรักษสืบ

สานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

ผูสูงอายุในเขตชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เขารวมกิจกรรม จํานวน 

๓๐๐ คน

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต 

ตลอดจนกการดูแล

สุขอนามัยของ

ผูสูงอายุดีขึ้น ๒.การ

อนุรักษ และสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป

กอง

การศึกษา

10 โครงการประเพณีแหชางบวชนาค

ไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๑.เพื่อเปนการ

อนุรักษสืบทอด

ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม

และเสริมสราง

เอกลักษณของชาว

ไทยพวนบานหาด

เสี้ยวใหคงอยูสืบตอไป

 ๒. เพื่อเปนการ

สนับสนุนและสงเสริม

การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษของชาวไทย

พวนบานหาดเสี้ยว

๑.ชาง จํานวน ๑๙ เชือก 

๒.ชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวเขารวมจํานวน 

๑๐๐๐ คน

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.ชุมชนมีความรัก 

สามัคคี ๒.ชุมชนมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

จากนักทองเที่ยว

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

11 โครงการ'งานประเพณีสรงน้ําโอย

ทานสงกรานตศรีสัชนาลัย

๑.เพื่อเปนการ

สนับสนุน สงเสริม

การทองเที่ยวดาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม ๒. เพื่อเน

การเผยแพรประเพณี

 และวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่นให

เปนที่รูจักกันแพรหลาย

ชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวเขารวมขบวนงาน

ประเพณีสรงน้ําโอยทาน

จํานวน ๒๐๐ คน

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.ชุมชนมีความรัก 

สามัคคี ๒.ชุมชนมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

จากนักทองเที่ยว

กอง

การศึกษา

12 โครงการงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย 

นุงผาไทยใสเงิน ทองโบราณ

๑.เพื่อระลึกถึงคุณ

งามความดีที่บรรพ

บุรุษไดสรางไว ๒. 

เพื่ออนุรักษ รักษา

วัฒนธรรม ประเพณี

อันดีงามของชุมชน 

และยอนรอยวิถีชีวิต

ชาวตําบลหาดเสี้ยว

๑.สรางบานจําลองหมูบาน

ตําบลหาดเสี้ยวในอดีต ๒.

ชาวชุมชนเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวเขารวมกิจกรรม

140,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.ชาวชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว ระลึก

ถึงคุณงามความดีที่

บรรพบุรุษไดสรางไว

กอง

การศึกษา

13 โครงการงานวันของดีศรีสัชนาลัย 

และเทศกาลอาหาร

๑.เพื่อสงเสริมและ

เผยแพรผลผลิต

ทางการเกษตรของ

อําเภอศรีสัชนาลัย ๒. 

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ

ในชุมชนเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

๑.ผลผลิตการเกษตรของ

อําเภอศรีสัชนาลัย ๒. 

ผลิตภัณฑในชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

จัดขบวนแห

วัฒนธรรมและของดี

ตําบลหาดเสี้ยว

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

14 โครงการ การจัดงานลานวัฒนธรรม

กําฟาบานเฮา

๑. เพื่อสงเสริมและ

เผยแพรงาน

วัฒนธรรมประเพณี

ของชาวไทยพวนบาน

หาดเสี้ยวใหเปนที่

รูจักกันอยาง

แพรหลาย ๒. เพื่อให

เด็ก และเยาวชนรุน

หลังเกิดจิตสํานึก และ

รวมกันรักษาวัฒนธรรม

ชาวชุมชนเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ๗ ชุมชน เขารวม

โครงการ ๘๐๐ คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.งานประเพณีกําฟา

ชาวไทยพวนบานหาด

เสี้ยว ๒. เด็กและ

เยาวชนรุนหลังเกิด

จิตสํานึก

กอง

การศึกษา

15 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อใหคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

และประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไดเขารวม

ปฏิบัติธรรม นอม

เกลาฯถวายเปนราช

กุศลแดสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ ๙

คณะผูบริหารสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

ทุกคน และพุทธศาสนนิ

กชน ในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว จํานวน ๒๐๐ คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไดเขารวม

ปฏิบัติธรรม นอม

เกลาฯถวายเปนราช

กุศลแดสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ ๙

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

16 โครงการสงเสริมสนับสนุนงาน

ศาสนา งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

๑. เพื่อเปนการ

สนับสนุนงานศาสนา

ของชุมชน ๒. เพื่อ

อนุรักษ งาน

วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

ชุมชนเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

๑.สนับสนุนงานดํารง

อยูสืบตอไป ๒.งาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

ไดรับการคงอยูสืบไป

กอง

การศึกษา

17 โครงการรวมอนุรักษงานประเพณี

ลอยกระทงเผาเทียน เลนไฟ 

จังหวัดสุโขทัย

เพื่ออนุรักษและ

สงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันงดงาม

ของจังหวัดสุโขทัย ให

คงอยูสืบตอชั่ว

ลูกหลาน

ประชาชนในพื้นที่รวมทั้ง

นักทองเที่ยวทั้งในประเทศ

 และตางประเทศ ได

เล็งเห็นคุณคา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของการ

สงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณี

เทศบาลตําบลใน

จังหวัดสุโขทัยไดรวม

อนุรักษและสงเสริม 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของ

จังหวัดสุโขทัยใหคง

อยูสืบตอชั่วลูกหลาน

กอง

การศึกษา

18 โครงการการจัดงานรัฐพิธีและราช

พิธีตางๆ

๑.เพื่อเปนการรวม

เทิดพระเกียรติ และ

ความจลรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ 

๒. แสดงความรัก 

สามัคคี ของพสกนิกร

ชาวไทย

๑. เทิดพระเกียรติ และ

ความจลรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ ๒. แสดง

ความรัก สามัคคี ของพสก

นิกรชาวไทย

30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของการ

สงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนทุกหมูเหลา

ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

19 โครงการจัดงานสักการะพระแมยา

และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย

๑.เพื่อการอนุรักษ

ฟนฟูและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม ๒.

เพื่อสงเสริมนโยบาย

หนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของการ

สงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนมีความ

สํานึกในเอกลักษณ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของจังหวัด

สุโขทัย

กอง

การศึกษา

20 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง เผาเทียน เลนไฟ

1. เพื่อเปนการ

อนุรักษฟนฟูและ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของ

ไทย   2. เพื่อเปนการ

เผยแพร

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัด

สุโขทัย 3. เพื่อเปน

การสนองนโยบาย

ของรัฐบาลดาน

สงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัด

1. เปนการอนุรักษฟนฟู

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของไทยใหคงอยู

สืบไป     2. เผยแพร

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของการ

สงเสริมสนับสนุน

วัฒนธรรม 

ประเพณี

1. ประเพณี

วัฒนธรรมของไทยคง

อยูสืบทอดตอไป 2. 

ประชาชนไดมีสวนใน

การอนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมของ

ไทย                     

 3. ประชาชนมีรายได

จากการจําหนาย

สินคาผลิตภัณฑชุมชน

     4. ประชาชนไดมี

โอกาสสรางเครือขาย

และแหลงจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน

กอง

การศึกษา
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมและสืบสานศาสนา วัฒธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

21 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุมชน

สัมพันธคัพ"

1. เพื่อสงเสริมให

เยาวชนและ

ประชาชนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

และหันมาสนใจการ

เลนกีฬา หางไกลยา

เสพติด 2. เพื่อ

สงเสริมใหเยาวชน

และประชาชนไดใช

ทักษะการเลนกีฬา

อยางเต็มกําลัง

ความสามารถภายใต

กติกาที่กําหนดและ

เกิดความสามัคคีใน

หมูคณะ  3. เพื่อ

สรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยวกับ

ชุมชน และใหชุมชน

ไดมีสวนรวมกิจกรรม

เลนกีฬาอยางถูกตอง

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวเขารวมแขงขัน

กีฬาเปตอง และเจาหนาที่ 

จํานวน 150 คน

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

ประชาชนทั่วไปใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

รวมแขงขัน

กีฬาเปตอง

1. เยาวชนและ

ประชาชนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

และหันมาสนใจกีฬา 

หางไกลยาเสพติดกัน

มากขึ้น    2. เยาวชน

และประชาชนไดใช

ทักษะทางดานการ

เลนกีฬาเปตองอยาง

เต็มกําลัง

ความสามารถ มีน้ําใจ

เปนนักกีฬา เกิด

ความสามัคคีในหมู

คณะเพิ่มขึ้น           

3. เกิดความสัมพันธ

อันดีระหวางเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยวกับ

ชุมชน และชุมชนไดมี

สวนรวม

กอง

การศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการลงทุนภาคการ เกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 

                              และโลจิสติกส

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

22 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตาน

ภัยยาเสพติด

1. เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียน มีสุข

นิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี     

 2. เพื่อเปนการเพิ่ม

ศักยภาพทางดาน

สุขภาพไปสูความเปน

เลิศทางการกีฬา  3. 

เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความตระหนัก 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การออกกําลังกาย

และหางไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนเมือง

เชลียงทุกคนมีสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายดีขึ้น

อยางนอยรอยละ 90

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนโรงเรียน

เมืองเชลียงทุกคน

มีสุขภาพและ

สมรรถภาพทาง

กายดีขึ้น

1. นักเรียนอยางนอย

รอยละ 90 สามารถ

นําความรูจากการเขา

รวมกิจกรรมไปใชให

เกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน  2. 

นักเรียนอยางนอย

รอยละ 90 มีเจตคติที่

ดีตอกิจกรรมทางพล

ศึกษา

กอง

การศึกษา
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23 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บาน

หาดสูง)

1. เพื่อใหนักเรียนมี

ทักษะเบื้องตนดาน

กีฬามีความ

คลองแคลววองไว มี

ทักษะประสาท

สัมพันธที่ดี  2. 

เพื่อใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของการ

ออกกําลังกายและ

เห็นคุณคาในตนเอง 

มีความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยาง

เหมาะสม 3. เพื่อให

นักเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูงและมี

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน  

  4. เพื่อใหนักเรียนใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน และ

หางไกลยาเสพติด

1. เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนาลัย(บาน

หาดสูง)ไดเขารวมใน

โครงการทุกคน 2. เพื่อให

นักเรียนมีทักษะในดานกีฬา

เพิ่มขึ้น มีน้ําหนัก สวนสูง 

และมีสมรรถภาพ ทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน 3. 

เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน และ

หางไกลยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนา

ลัย(บานหาดสูง)

ทุกคนมีสุขภาพ

และสมรรถภาพ

ทางกายดีขึ้น

1. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาทางดานกีฬา 2.

 นักเรียนเห็น

ความสําคัญของการ

ออกกําลังกาย มี

ความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยาง

เหมาะสม               

 3. นักเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูงและมี

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน  

4. นักเรียนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด

กอง

การศึกษา
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24 โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสราง

สุขภาพนักเรียน

1. เพื่อสรางเสริม

พัฒนาสุขภาพ

นักเรียนใหมีความ

พรอมทางดาน

รางกายและจิตใจ มี

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน 

เลนกีฬาไดอยาง

ถูกตอง มีน้ําใจเปน

นักกีฬา มีความ

สามัคคีในหมูคณะ 2. 

เพื่อใหนักเรียนมี

น้ําหนักสวนสูงและ

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน 

3. เพื่อใหนักเรียนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด

1. นักเรียนโรงเรียนหาด

เสี้ยววิทยาทุกคนพัฒนา

สุขภาพตามความถนัดได

ถูกตอง มีน้ําใจเปนนักกีฬา

 มีความสามัคคีในหมูคณะ 

รอยละ 80

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนโรงเรียน

หาดเสี้ยววิทยา

ทุกคนมีสุขภาพ

และสมรรถภาพ

ทางกายดีขึ้น

1. นักเรียนทุกคนเลน

กีฬาตามความถนัดได

อยางถูกตอง มีน้ําใจ

เปนนักกีฬา มีความ

สามัคคีในหมูคณะ    

2. นักเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑที่กําหนดไว

 3. นักเรียนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

และหางไกลยาเสพติด

กอง

การศึกษา
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25 โครงการแหลงการเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นในโรงเรียน

1. เพื่อใหนักเรียนรัก

และหวงแหน เห็น

คุณคาของภมิปญญา

ทองถิ่น     2. เพื่อให

นักเรียนเกิดความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง

ตางๆ ที่เกิดจากการ

เรียนรูจากภูมิปญญา

ทองถิ่น

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) 

รักและหวงแหน เห็น

คุณคาของภูมิปญญา

ทองถิ่น และเกิดความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่

เกิดจากการเรียนรูจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น

20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 

นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนา

ลัย(บานหาดสูง) 

รักและหวงแหน 

เห็นคุณคาของภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

และเกิดความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับ

สิ่งตางๆ ที่เกิด

จากการเรียนรู

จากภูมิปญญา

ทองถิ่น

1. นักเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แปลกใหม 

ชวยเสริมทักษะให

นักเรียนเกิดองค

ความรู 2. นักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาทองถิ่น

กอง

การศึกษา

26 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย

พรอมติดตั้ง

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการออก

กําลังกายของ

ประชาชนชุมชนบาน

หาดเสี้ยวเหนือ และ

ชุมชนบานหนองออ

2. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูงและสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 3. เพื่อให

นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยา

เสพติด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน

ไดรับการพัฒนา

ดานรางกายเพิ่มขึ้น

ประชาชนชุมชนบาน

หาดเสี้ยวเหนือ และ

ชุมชนบานหนองออมี

พัฒนาการดาน

รางกาย ดีขึ้นและ

หางไกลยาเสพติด

กอง

การศึกษา
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27 โครงการจัดหาเครื่องเลนสนาม

พรอมติดตั้ง

เพื่อสงเสริมและ

กระตุนพัฒนาการ

ทางดานรางกาย 

กลามเนื้อ อารมณ

และสติปญญาของ

เด็กชุมชนบานหาดสูง

และชุมชนบานหนอง

ออ

จัดหาเครื่องเลนสนาม 

จํานวน 2 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กใน

ชุมชนบานหาดสูง

และชุมชนบาน

หนองออมี

พัฒนาการดาน

รางกาย กลามเนื้อ

 อารมณและ

สติปญญาดีขึ้น

เด็กในชุมชนบานหาด

สูงและชุมชนบาน

หนองออมีพัฒนาการ

ดานรางกาย 

กลามเนื้อ อารมณ

และสติปญญา

กอง

การศึกษา

28 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการ

ทองเที่ยว              

2. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในชุมชนให

เกิดความยั่งยืนและ

สรางรายไดใหแกชุมชน

ชาวชุมชนและ

คณะกรรมการการสงเสริม

การทองเที่ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชาวชุมชนและ

คณะกรรมการ

การสงเสริมการ

ทองเที่ยวรวมกัน

บริหารจัดการ

ทองเที่ยว

1. ศักยภาพการ

บริหารจัดการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น     

2. การทองเที่ยวใน

ชุมชนเกิดความยั่งยืน

 และสรางรายได

ใหแกชุมชนเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา

29 โครงการกอสรางปรับปรุง

ศูนยบริการประชาชนและที่รอรถ

ประจําทาง หมู 1 ตําบลหาดเสี้ยว

1. เพื่อใชเปนที่

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของเทศบาล  

 2. บริการ

นักทองเที่ยว และ

ประชาชนที่มารอรถ

ประจําทาง

ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ

ประชาชน

3,000,000 3,000,000 รอยละของการ

ปรับปรุง

ศูนยบริการ

ประชาชน

บริการขอมูลขาวสาร 

รวมถึงการใหบริการ

นักทองเที่ยว 

ประชาชนที่มารอรถ

ประจําทาง

กอง

การศึกษา

รวม 29 โครงการ 4,117,000 4,392,000 1,412,000 1,412,000 1,412,000
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ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสรางสรรค

1 โครงการสงเสริมอาชีพใหกลุมสตร,ี

 กลุมผูสูงอายุ และกลุมคนพิการ

และประชาชนทั่วไป

สงเสริมการประกอบ

อาชีพใหกลุมสตรี , 

กลุมผูสูงอายุ และ

กลุมคนพิการ และ

ประชาชนทั่วไปในเขต

เทศบาล

สงเสริมสนับสนุนใหสตรี 

คนชรา และประชาชนที่

วางงาน มีงานทํา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรี คนชรา และ

ประชาชนที่

วางงานมีงานทํา

สตรี ผูสูงอายุ และ

กลุมคนพิการ และ

ประชาชนทั่วไปในเขต

เทศบาล มีงานทํา มี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการฟนฟู

การทอผาของชุมชนในเขตเทศบาล

สงเสริมการประกอบ

อาชีพและเพิ่มรายได

ใหกับชุมชนในเขต

เทศบาล

- กลุมทอผา ทุกชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสริม

อาชีพมีรายได

เพิ่มขึ้น

- กลุมอาชีพไดมีการ

พัฒนา อาชีพมีรายได

เพิ่ม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการขยายผลศูนยการเรียนรู

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริระดับอําเภอตนแบบ

- เพื่อสงเสริมการ

แกไขปญหาความ

ยากจนเชิงบูรณาการ

- ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้นบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

- ประชาชนในชุมชน

มีอาชีพและมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนศูนยถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลหาด

เสี้ยว

- เพื่อสนับสนุน

ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรประจําตําบล

หาดเสี้ยว

- สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ใหกับเกษตรกรตําบลหาด

เสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -พัฒนาเกษตรกร

ในพื้นที่

- พัฒนาการเกษตร

ระดับตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวมรดกโลกเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การคาการลงทุนภาคการ เกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินคาและบริการ และพัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 

                              และโลจิสติกส

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอด

สารพิษ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ใน

พื้นที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหราษฎรมี

อาชีพเสริมและได

บริโภคพืชผักสวน

ครัวที่ ปลอดสารพิษ

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

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น

- ชุมชนมีอาชีพเสริม

และเพิ่มรายได

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม

แบบผสมผสาน

- เพิ่มพูนและ

แลกเปลี่ยนความรู

ดานการพัฒนา

หมูบานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

-ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 7 ชุมชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -ประชาชนใน

พื้นที่มีความรู

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มขึ้น

-ชุมชนมีความรูมา

พัฒนาหมูบานตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการฝกอบรมการผลิตปุยและ

การใหความรูเรื่องการใชสารเคมีให

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหเกษตรกรมี

ความรูในการผลิตปุย

ชีวภาพไวใชเอง - 

เพื่อใหเกษตรกรมี

ความรูในการใช

สารเคมีไดอยาง

ปลอดภัย

- เกษตรกรเขารวมโครงการ

 จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เกษตรกรมีปุย ชี

วิภาพไวใช ลด

ตนทุนและ

คาใชจาย

- เกษตรมีความรูใน

การใชสารเคมีและ

ผลิตปุยชีวภาพไวใชเอง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริม

อาชีพตางๆ (ตอยอด)

เพื่อสนับสนุนให

ชุมชนมีรายไดที่ยั่งยืน

กลุมสงเสริมอาชีพฯในเขต

เทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่

มีรายไดเพิ่มขึ้น

- ทําใหประชาชนไดมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดทําแผงลอยเคลื่อนที่

ชุมชนบาน หาดเสี้ยวเหนือ หมูที่ 2

 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหชุมชนใชเปน

ที่จําหนายผักปลอด

สารพิษ

แผงขายของ ขนาดกวาง 

1.20 เมตรยาว 2 เมตร สูง

 2 เมตร จํานวน 3 หลัง

18,000 -ประชาชนใน

พื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น มีชองทาง

ในการคาขาย

- ทําใหประชาชนไดมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

10 โครงการคาใชจายปรับปรุงพื้นศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหกลุมอาชีพ 

ตาง ๆ มีสถานที่อยาง

พอเพียง

เทพื้น คสล. ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 10 เมตร หนา 

0.80 เมตร พื้นที่ คสล. ไม

นอยกวา 80 ตร.ม.

30,000 -มีศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

- ทําใหประชาชนไดมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ/ภูมิ

ปญญาทองถิ่นและประกวด

ผลิตภัณฑทองถิ่น สินคา OTOP

- เพื่อสงเสริมการ

จําหนายสินคาและ

สงเสริมภูมิปญญา 

ทองถิ่น

- ผลิตภัณฑ/ภูมิปญญา

ทองถิ่น ไดรับการสงเสริม

จาก ภาครัฐและประชาชน

 - ผลผลิตสินคาออกมาสู

ตลาด มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ผลิตภัณฑมี

คุณภาพยิ่งขึ้น

- ผลิตภัณฑ/ภูมิ

ปญญาทองถิ่นไดรับ

การสงเสริมจาก

ภาครัฐและประชาชน

 - ทําใหไดสินคาของ

ทองถิ่นที่มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

12 โครงการจัดหาตลาดรองรับ

ผลิตภัณฑ

- เพื่อหาตลาดรองรับ

 ผลิตภัณฑของกลุม

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได

และสงเสริมอาชีพแก

ราษฎรใหมีความ

เปนอยูดีขึ้น

- จัดหาตลาดและ

ประชาสัมพันธดาน

การตลาดในการจัดจําหนาย

50,000 -เพิ่มชองทางใน

การคามากขึ้น มี

รายไดเพิ่มขึ้น

- ราษฎรในเขต

เทศบาลมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

13 โครงการความรวมมือภาครัฐ 

เอกชน ขยายตลาดสินคาทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมการ

จําหนายสินคาทองถิ่น

 และสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เผยแพรสินคาที่จําหนาย

ในทองถิ่นใหนักทองเที่ยว

และประชาชนไดทราบ

และขยายไปสูสวนกลางให

มีคนรูจักมากยิ่งขึ้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีสินคาทองถิ่น

จําหนาย

หลากหลายขึ้น

- ทําใหประชาชนได

ทราบถึงสินคาทองถิ่น

ดียิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

14 โครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนเทศบาลตําบลหาเสี้ยว

- เพื่อใหชุมชนมี

กิจกรรมนันทนาการ

รวมกันมีคามรักความ

สามัคคีในชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในพื้นที่

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและมีความ

สามัคคีในชุมชน

- ทําใหประชาชน

ไดรับคุณภาพชีวิตที่ดี 

เกิดความรักความ

สามัคคี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 14 โครงการ 558,000 460,000 470,000 470,000 470,000

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี

1 สงเสริมและสนับสนุน กองทุน

สวัสดิการชุมชน กลุมออมทรัพย 

และกองทุนตาง ๆ ในชุมชน

- เพื่อเปนแหลงเงินทุน

ใน การประกอบ

อาชีพของชุมชน - 

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน

- ชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนใน

พื้นที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

- คนในชุมชนมีแหลง

เงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ -คน

ในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

- เพื่อใหผูสูงอายุใน

เขต เทศบาล มี

คุณภาพชีวิตที่ดี

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 - ผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

- สามารถชวยเหลือ 

ใหผูสูงอายุในเขต

เทศบาล มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม สูเมืองอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน

4.1. แผนงานงบกลาง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู

พิการในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหผูพิการในเขต 

เทศบาล มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

ผูพิการในเขตเทศบาล 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถชวยเหลือให

ผูพิการในเขตเทศบาล

 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส 

ผูปวยเอดส และครอบครัว

- เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส

 ผูปวยเอดส และ

ครอบครัว มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส

 และครอบครัวในเขต

เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -ผูติดเชื้อมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- สามารถชวยเหลือ

ใหผูติดเชื้อเอดส 

ผูปวยเอดส และ

ครอบครัวมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 4 โครงการ 8,080,000 8,080,000 8,080,000 8,080,000 8,080,000

1 โครงการในการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท

 ของประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหประชาชนไดมี

 โอกาสเขารวม

กิจกรรมในการ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย

-ประชาชนในเขต เทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรวม

แสดงออกถึง

ความจงรัก

จงรักภักดีตอ

สถาบันชาติ 

ศาสนา

พระมหากษัตริย

- ประชาชนได

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และ

เทิดทูนพระเกียรติคุณ

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว - 

ประชาชนมีความรัก 

และสมานสามัคคีกัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล

ปใหม และสงกรานต

- เพื่อชวยเหลือ 

อํานวยความสะดวก

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวในชวง

เทศกาลและเพื่อ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

- เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม และชวง

สงกรานต ใหลดนอยลง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ 

ใชรถใชถนน

- ลดอุบัติเหตุทางถนน

ใหลดนอยลง

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาติเพื่อแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณ

ภัยตาง ๆ

- เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อแกไขความ

เดือดรอนของ

ประชาชนที่เกิดจาก

สาธารณภัย

- ประชาชนที่ประสบ ภัย

ธรรมชาติในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือ

ทันทีที่เกิดสา

ธารณภัย

- ผูประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

3 โครงการอุดหนุนการปฏิบัติงาน

ดานความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอย

- เพื่ออุดหนุนการ

ปฏิบัติงานดานความ

มั่นคงและ ความสงบ

เรียบรอย

- การปฏิบัติงานดาน ความ

มั่นคงและความสงบ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีความ

มั่นคงและความ

สงบเรียบรอย

- การปฏิบัติงานดาน

ความมั่นคงและความ

สงบเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน

ปองกันตนเองและใหการสนับสนุน

หนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน

ชุมชน

- เพื่อเสริมสรางความ

มั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินประชาชน

และนักทองเที่ยว

- กลุมอาสาสมัครชุมชน

ปองกันตนเอง - เพื่อ

เสริมสรางความ มั่นคงและ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินประชาชนและ

นักทองเที่ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความปลอดภัย

ในการดํารงชีวิต

ประจําวันของ

ประชาชน

- ประชาชนและ

นักทองเที่ยว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินมากขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

5 โครงการแกไขปญหาอาชญากรรม

ดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓

เพื่อแกไขปญหา

อาชญากรรม

ติดตั้งกลองวงจรปด

(CCTV)จํานวน ๓ จุด 

จํานวนกลอง ๙ ตัว

499,520 มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

๑.อัตราการเกิด

อาชญากรรมลดลง

หรือไม เกิดขึ้นเลย ๒.

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 230,000 230,000 729,520 230,000 230,000

1 โครงการรณรงคใหความรู ดานยา

เสพติด

- ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

- ประชาชนในเขตเทศบาล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เยาวชนประชาชน

ไมไปเกี่ยวขอกับ 

ยาเสพติด

- ทําใหปญหา ยาเสพ

ติดลดนอยลงหรือหมด

ไป

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

- เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนรูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

หางไกลยาเสพติด

- จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด ประชาชน 

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - เพื่อใหเยาวชน

และประชาชนรูจัก

ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนหางไกล

ยาเสพติด

- ประชาชน เด็กและ

เยาวชน ใหความ

รวมมือในการเขารวม

กิจกรรมตอตาน ยา

เสพติด

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

3 โครงการจัดกิจกรรมบําบัดฟนฟูผู

ติดยาเสพติด และกลุมเสี่ยง

-เพื่อนําเอาผูเสพ / ผู

ติดยาเสพติด หรือ 

กลุมเสี่ยงที่สมัครใน

หรือกึ่งสมัครใจเขารับ

การอบรมบําบัดรักษา

จํานวน 1 รุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชา ชนตองไม

มีผูติดยาเสพติด

ไดรับทราบขอมูล 

กลุมผูเสพ/ผูติดยา

เสพติดหรือกลุมเสี่ยง

สงเขารับการ

บําบัดรักษา

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน เชน พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเพื่อลดรายจายครัวเรือน

ครัวเรือนมีการทํา

บัญชี เบื้องตน

- อบรมดานบัญชีและ

รายจายเบื้องตน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -ประชาชนนํา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนรากฐาน

ของชีวิต

- ครัวเรือนสามารถ

ควบคุมคาใชจายได

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหชุมชน สตรี 

และครอบครัวไดมี

กิจกรรมการรวมกัน

และสราง

ความสัมพันธใน

ครอบครัว

-ประชาชนในเขตเทศบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -สตรีและ

ครอบครัวใน

ชุมชนหาดเสี้ยวมี

สัมพันธภาพที่ดี

ขึ้นในครอบครัว

- ครอบครัวและ

ชุมชนมีสุขภาพจิตดี

และสามารถแกไข

ปญหาไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึง

บาน เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อเสริมสราง

กําลังใจใหกับผูสูงอายุ

 ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส ในชุมชน

- ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -รับทราบปญหา

ความตองการ

และดูแล

ประชาชนในพื้นที่

ไดอยางทั่วถึง

- เสริมสรางกําลังใจ

ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ

 และผูดอยโอกาส

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย 

เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ ในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหผูมีรายไดนอย 

เด็ก ผูสูงอายุ และคน

พิการมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น

ผูมีรายไดนอย เด็ก 

ผูสูงอายุ และคนพิการ ใน

เขตเทศบาล

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

 ผูสูงอายุ คน

พิการมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สามารถชวยเหลือผูมี

รายไดนอย เด็ก 

ผูสูงอายุ และคนพิการ

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

8 โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับ

กิจกรรมในชุมชน เชน โตะ , เกาอี้,

 พัดลม ฯลฯ

- เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส

 ผูปวยเอดส และ

ครอบครัว มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส

 และครอบครัวในเขต

เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณที่จําเปน

ไวใชในชุมชน

- สามารถชวยเหลือ

ใหผูติดเชื้อเอดส 

ผูปวยเอดส และ

ครอบครัวมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพใหกับ

ชุมชนและสํานักงานเทศบาล

เพื่อใหชุมชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร

จัดซื้อหนังสือพิมพใหกับ

ชุมชนและสํานักงาน

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่

รับรูขาวสารเพิ่ม

มากขึ้น

ชุมชนมีความรู และ

ไดรับขอมูลขาวสารที่

ทันตอเหตุการณ

ตลอดเวลา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

10 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ

ผูยากไรในเขตเทศบาล

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน

ใหมีที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น 

แข็งแรงมั่นคงและมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

- ผูประสบปญหาความ

เดือดรอนทางดานที่อยู

อาศัย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ผูประสบปญหา

ความเดือดรอน

ทางดานที่อยูอาศัย มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

11 โครงการสงเคราะหกายอุปกรณ

สําหรับผูพิการ

- เพื่อแบงเบาภาระ 

คาใชจายของคน

พิการที่ยากไร - 

เพื่อใหผูพิการไดรับ 

การสงเคราะหกาย

อุปกรณ สําหรับใชใน

ชีวิตประจําวัน - เกิด

ความเสมอภาค 

ระหวางผูพิการกับ

บุคคลทั่วไป

ผูพิการที่ยากไรและ ดอย

โอกาส ในเขตเทศบาลฯ

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

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น - ครอบครัว

ลดภาระคาใชจาย

ในการจัดซื้อกาย

อุปกรณสงผลใหมี

เงินเก็บ

- ผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

12 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและ

ชวยเหลือผูดอยโอกาส

- เพื่อสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมการ

รับบริจาคโลหิตและ

ชวยเหลือผูดอยโอกาส

ใหกับอําเภอศรีสัชนา

ลัย

- สนับสนุนกิจกรรมการรับ

บริจาคโลหิตและชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสใหกับอําเภอ

ศรีสัชนาลัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนรวม

กิจกรรมการรับ

บริจาคโลหิตและ

ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส

- มีประชาชนมารวม

บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น- 

สามารถชวยเหลือให

ผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

13 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด อําเภอศรีสัชนาลัย

- เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชน หางไกล 

จากยาเสพติด

- เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

 หางไกลจาก ยาเสพติด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนประชาชน

ไมไปเกี่ยวของกับ

 ยาเสพติด

- เพื่อใหเยาวชน 

ประชาชน หางไกล

จาก ยาเสพติด

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

รวม 13 โครงการ 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000

1 โครงการหาดเสี้ยว รูสูภัยพิบัติ  เพื่อจัดทําแผน

ปองกันและเตรียม

ความพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและ ภัย

พิบัติ - เพื่อลดความ

เสี่ยง ความสูญเสีย

ดานชีวิตและ

ทรัพยสินจากภัยพิบัติ

และสามารถปรับตัว

ฟนฟูกลับคืนสูสภาพ

ปกติไดในระยะเวลา

อันสั้น

- ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - มีแผนปองกัน

และเตรียมความ

พรอมตอการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติ

-ผลกระทบดานชีวิต

และทรัพยสินจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัย

พิบัติลดลง

กอง

สาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.5. แผนงานสาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

2 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน -เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต

ใหแกชุมชนและ

ครอบครัว

-ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครอบครัว

ที่เขารวมโครงการ

-ครอบครัวและชุมชน

มีสุขภาพจิตที่ดีและ

สามารถแกไขปญหา

ไดอยางถูกตอง

กอง

สาธารณสุข

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม

-เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรู 

ทักษะในการปองกัน

ตนเองเรื่อง

เพศสัมพันธ -เพื่อ

สรางความรักและ

ความเขาใจและ

ความสัมพันธอันดี

ระหวางครอบครัว

กลุมวัยรุนและผูปกครองใน

เขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เขารวม

โครงการที่มี

ความรูความเขาใจ

 ในการปองกัน

การตั้งครรภกอน

วัยอันควร

ครอบครัวและชุมชน

มีความเขมแข็งและ

สามารถแกไขปญหา

ไดอยางถูกตอง

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการพัฒนางานศักยภาพ ผูทํา

หนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน และ

ศึกษาดูงาน

- เพิ่มพูนและ

แลกเปลี่ยนความรู

ดานสุขภาพอนามัย 

แกกลุมผูนําชุมชน 

อสม.ฯลฯ

- ศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนดู

งาน จํานวน 1 ครั้ง

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูทําหนาที่ดูแล

สุขภาพในชุมชน 

ที่เขารวม

โครงการมีความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับงาน

สุขภาพอนามัย

กลุม ผูทําหนาที่ดูแล

สุขภาพในชุมช มี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานสุขภาพ

อนามัย

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการสงเสริมสุขภาพหญิง

ตั้งครรภและ หลังคลอด

- สงเสริมสุขภาพแม 

และเด็ก - ใหความรู

การดูแลสุขภาพแม

และเด็ก

- หญิงตั้งครรภในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - หญิงมีครรภ 

หญิงหลังคลอดใน

เขตเทศบาลมี

ความรูความเขาใจ

ในการดูแลสุขภาพ

 เด็กอายุ 0 ?5 ป 

สุขภาพดีขึ้น

- หญิงมีครรภ , หญิง

หลังคลอดในเขต

เทศบาลมีความรูความ

เขาใจในการดูแล

สุขภาพ - เด็กอายุ 

0-5 ปมีสุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุข
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

6 โครงการรณรงคปองกัน โรคไขหวัด

นกและ ไขหวัดใหญ

- เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของ โรค

ไขหวัดนก

- ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค

จํานวน 4 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไมมีการระบาด

ของโรคไขหวัดนก

และไขหวัดใหญ

- การแพรระบาดของ

โรคไขหวัดนกลดลง

กอง

สาธารณสุข

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว

- เพื่อให

ผูประกอบการ ฆา

สัตวมีความรูความ

ชํานาญเกี่ยวกับการ

ฆาสัตวและการ

จําหนายเนื้อสัตว

- อบรม / ดูงาน 

ผูประกอบการ จํานวน 1 

ครั้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - จํานวน

ผูประกอบการ 

ฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตวที่

เขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจ

ในการฆาและ

จําหนายเนื้อสัตว

ที่ถูกสุขลักษณะ

- ผูประกอบการมี

ความรูความชํานาญ

เกี่ยวกับวิธีการฆาสัตว

 / การจัดการฆาสัตว/

 จําหนายที่เนื้อสัตวที่

ถูกวิธี

กอง

สาธารณสุข

8 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

เพื่อปองกันโรคติดตอ

และโรคระบาดตางๆ

อันมีสัตวเปนพาหะ 

นําโรค -เพื่อปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก

- กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง

และสัตวนําโรค

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ไมมีผูปวยโรค

ไขเลือดออก

- ไมมีแหลงเพาะพันธุ

ยุงและสัตวนําโรค - 

อัตราการเจ็บปวยดวย

โรคไขเลือดออกลดลง

กอง

สาธารณสุข

9 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและลดความเสี่ยง

จากการ ถูกสุนัขกัด

- เพื่อลดอัตราการ

ปวยดวยโรคพิษสุนัข

บาในเขตเทศบาล

ตําบล หาดเสี้ยว

- ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใน

เขตรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ไมมีผูปวยดวย

โรคพิษสุนัขบา

- สุนัขและแมวไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาได

ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

กอง

สาธารณสุข
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

10 สงเสริมสนับสนุนบริการจัดการ

สุนัขจรจัด

- เพื่อใหสุนัขจรจัดมีที่

อยูอาศัย ไดรับการ

ดูแลดานสุขภาพและ

อาหารอยางถูกตอง

- สุนัขในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ไมมีสุนัขจรจัดใน

เขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

 สุนัขจรจัดมีที่อยู

อาศัยไดรับการดูแล

ดานสุขภาพและ

อาหารอยางถูกตอง -

ลดอุบัติการณของโรค

 พิษสุนัขบาในพื้นที่

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

กอง

สาธารณสุข

11 โครงการรณรงคประชาสัมพันธให

ความรูเรื่องโรคติดตอและไม

โรคติดตอ

- เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและปองกันโรค

ไดดวยตนเอง

- ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี

ความรู ความ

เขาใจในการ

ปองกันโรค

- ประชาชนสามารถ

เขาใจและปองกันโรค

ไดดวยตนเอง

กอง

สาธารณสุข

12 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

โรคสัตวสูคน ในโรงเรียน

- เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูและปองกัน

โรคติดตอจากสัตว สู

คน

- นักเรียนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

โครงการมีความรู

เกี่ยวกับโรคสัตวสู

คน

- นักเรียนมีความรู 

ความเขาใจและ

ปองกันตนเองจากโรค

สัตวสูคนได

กอง

สาธารณสุข

13 โครงการถุงยางอนามัย ตานภัยเอดส -เพื่อควบคุมปองกัน 

โรคเอดส

-ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมมีผูปวยโรค

เอดสรายใหม

- ลดจํานวนผูปวย

เอดสใหม -ลดการ

ติดตอของโรคเอดสใน

ชมชน

กอง

สาธารณสุข
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

14 โครงการปองกันและแกไขปญหา

โรคเอดสในเด็กและเยาวชน

- เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรู 

ความเขาใจและมี

ทักษะในการปองกัน

ตนเองและมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัย

จากโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรค

เอดส ตลอดจนการ

สรางคานิยมในการมี

เพศสัมพันธที่

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม

- เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ไมมีผูปวย

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและ 

โรคเอดสรายใหม 

ในเด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชนมี

ความรู ความเขาใจ

และทักษะในการ

ปองกันตนเองและมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัย

จากโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรค

เอดส ตลอดจนการ

สรางคานิยมในการมี

เพศสัมพันธที่

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม

กอง

สาธารณสุข

15 โครงการสวมสาธารณะ นาใช - เพื่อปรับปรุงสวม

สาธารณะใหสะอาด 

ปลอดภัยและนาใช 

เพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว

- ปรับปรุงสวมสาธารณะ 

จํานวน 2 แหง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - มีสวมสาธารณะ

ที่สะอาดไมมีขอ

รองเรียนจาก

ผูใชบริการ

- มีสวมสาธารณะที่

สะอาดนาใชไว

ตอนรับนักทองเที่ยว

กอง

สาธารณสุข

16 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน - เพื่อปรับปรุงตลาด

สดใหเปนตลาดสดนา

ซื้อ และสถานที่ผลิต

อาหาร

ปรับปรุงตลาดสด จํานวน 2

 แหง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ผานเกณฑ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ระดับจังหวัด

- ใหตลาดสดเปน

ตลาดสดนาซื้อ 

สถานที่สะอาด และ

อาหารปลอดภัย

กอง

สาธารณสุข
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งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ
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17 โครงจัดหาอุปกรณชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส, ผูพิการ และผูสูงอายุ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูดอยโอกาส, ผู

พิการ และผูสูงอายุ

- ผูดอยโอกาส, ผูพิการ, 

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผูดอยโอกาสผู

พิการและ

ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- สามารถชวยเหลือ

ใหผูดอยโอกาส, ผู

พิการ และผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

กอง

สาธารณสุข

18 โครงการสงเสริม สนับสนุน ชมรม 

TO BE NUMBER ONE

- เพื่อปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด ใน

เยาวชน - เพื่อ

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมชมรม TO BE

 NUMBER ONE

- เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล - ประชาชนทั่วไป

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ไมมีผูเสพราย

ใหมในเขต

เทศบาล - 

ประชาชนทุกกลุม

วัยมีกิจกรรม TO 

BE NUMBER ONE

- ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด -

สรางภูมิคุมกันยาเสพ

ติดในเยาวชน

กอง

สาธารณสุข

19 โครงการสงเสริมสนับสนุน อย. นอย

 ในโรงเรียน

- ประชาชนเลือกซื้อ

อาหารที่ปลอดภัย

- ประชาชนมีคุณภาพ

อนามัยดี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เด็กนักเรียน 

ประชาชนสามารถ

เลือกซื้ออาหารที่

ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย

- เสริมสรางให

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยดี บริโภค

อาหารที่ปลอดภัย

กอง

สาธารณสุข

20 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

โรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก

มดลูก

- สงเสริมสุขภาพและ

ควบคุมปองกันโครง

กลุมเสี่ยง

- กลุมพัฒนาสตรีและ

ประชาชนกลุมเสี่ยง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กลุมสตรีและ

ประชาชนกลุม

เสี่ยงสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได

- กลุมสตรีและ

ประชาชนกลุมเสี่ยงมี

ความรูความเขาใจใน

การดูแลสุขภาพและ

เฝาระวังโรคมะเร็งได

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

21 โครงการดําเนินงานสุขาภิบาล

รานอาหารและแผงลอย

เพื่อพัฒนาสุขาภิบาล

รานอาหารและแผง

ลอย

- ผูประกอบการ

รานอาหารและแผงลอยใน

เขตเทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รานอาหารและ

แผงลอยในเขต

เทศบาล

ดําเนินงานอยาง

ถูกหลักสุขาภิบาล

ผูประกอบการ

รานอาหารและแผง

ลอยมีความรูความ

เขาใจในการ

ดําเนินงานสุขาภิบาล

รานอาหารและ แผง

ลอย -สามารถ

เสริมสรางให

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข

22 โครงการดําเนินงานหลักประกัน

สุขภาพ

เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมงาน

หลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ดีและเขาถึงบริการสุขภาพ

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนสามารถ

เขาถึงบริการ

สุขภาพ

- ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยดีเขาถึง

บริการสุขภาพ

กอง

สาธารณสุข

23 โครงการควบคุมปองกันแมลงและ

สัตวนําโรค

- เพื่อปองกัน

โรคติดตอที่มีสัตวเปน

พาหะนําโรค

- กําจัดแหลงเพาะพันธุ

และสัตวพาหะนําโรค

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดโรคที่นํา

โดยแมลงในเขต

เทศบาล

- ไมมีแหลงเพาะพันธุ

แมลงและสัตวพาหะ

นําโรค

กอง

สาธารณสุข

24 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ -เพื่อเปนการ

สนับสนุนการดูแล

สุขภาพอนามัยของคน

ในชุมชน

กลุมออกกําลังกายในเขต

เทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - มีกลุมออกกําลัง

กายในเขตเทศบาล

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

กอง

สาธารณสุข

25 โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะ

ยาว

-เพื่อใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่

เหมาะสม

กลุมผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุมี

คุณภาพที่ดี

สามารถดูแล

ตนเองได

- ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

และศึกษาดูงาน

- เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานสุขภาพ

อนามัยและการ

ดํารงชีวิตในชุมชน

- ชมรมผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

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

สามารถดูแล

ตนเองไดและ

สามารถดําเนิน

ชีวิตอยางมี

- ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลสามารถ

ดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุข

กอง

สาธารณสุข

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ อผส.และ

ศึกษาดูงาน

- เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการดูแล

สุขภาพผูสูงอายุใน

ชุมชน

- ชมรมอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุ เทศบาลตําบล 

หาดเสี้ยว

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - อผส. สามารถ

ดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุในชุมชนได

- มีกลไกในการดูแล 

คุมครองและ

ชวยเหลือผูสูงอายุ -

ผูสูงอายุไดรับการ

ดูแลที่เหมาะสม

กอง

สาธารณสุข

28 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

- เพื่อใชเปนสถานที่

ดําเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

และกิจกรรมอื่นๆ 

ผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีสถานที่ดําเนิน

กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

และกิจกรรมอื่นๆ

 ผูสูงอายุ

- มีศูนยสําหรับดําเนิน

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและกิจกรรม

อื่นๆของผูสูงอายุ

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

29 โครงการสรางความสุขผูสูงวัย 

สังคมไทยอยูเย็นเปนสุข (คส.สค.)

- เพื่อใหผูสูงอายุที่

ตองพึ่งพิงและประสบ

ปญหาความทุกขยาก

เดือดรอนมีแนวทาง

ชวยเหลือและ

แกปญหาตรงกับ

ความตองการ

- อผส. - ผูสูงอายุที่ตอง

พึ่งพิงและทุกขยาก

เดือดรอน - จนท.ที่

รับผิดชอบ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -มีรายชื่อ

อาสาสมัครที่ตอง

ดูแลฯ - มีรายชื่อ

เจาหนาที่ที่เปน

ผูจัดการดูแล - มี

รายชื่อ

นายกเทศมนตรีที่

ทําหนาที่บริหาร

ดูแล - มีรายชื่อ

ประธานศูนยยอย

ในศูนยดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน

- สามารถบงชี้ตัว

ผูสูงอายุและประเด็น

ปญหา - ไดจัดระบบ

และปรับ

วิธีดําเนินการการดูแล

ชวยเหลือผูสูงอายุ

กอง

สาธารณสุข

30 โครงการศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

(บานกลางผูสูงอาย)ุ

- เพื่อเสริมสรางให 

อปท.และภาคสวน

ตางๆมีความ

รับผิดชอบและมี

บทบาทรวมกันในการ

ดูแลผูสูงอายุในชุมชน

- ฝายบริหาร สมาชิกสภา 

เจาหนาที่ ผูนําชุมชน แกน

นําผูสูงอายุ อาสาสมัคร / 

จิตอาสา ครอบครัวผูสูงอายุ

 ผูดูแลผูสูงอายุ กรรมการ

ศูนยยอย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - มีคําสั่ง 3 คําสั่ง -

 มีแบบสํารวจ

ความตองการของ

ผูสูงอายุ - มี

รายชื่อ

อาสาสมัครและ

กิจกรรมประจําวัน

ในรอบสัปดาห

- มีกลไกในการดูแล 

คุมครองและ

ชวยเหลือผูสูงอายุ -

ผูสูงอายุไดรับการ

ดูแลที่เหมาะสม

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

31 โครงการมาตรฐานบานพักผูสูงอายุ 

(Residential Home)

- เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงานของ

สถานบริการที่อยู

อาศัย ที่เหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ

-เทศบาลฯ ผูนําชุมชน 

ตัวแทนผูสูงอายุ ตัวแทน

นักธุรกิจ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตาม

มาตรฐานบานพัก

 ผูสูงอายุ 

(Residential 

Home)

- ผูที่เกี่ยวของมีความรู

 คําแนะนํา ใหเปนไป

ตามมาตรฐาน - มี

และนํามาตรฐาน

ผูสูงอายุไปใชในการ

กอสรางบานสําหรับ

ผูสูงอายุ

กอง

สาธารณสุข

32 โครงการเครือขายการคุมครองทาง

สังคม การสรางภูมิคุมกันภัย ทาง

สังคมใหแกผูสูงอายุ

- เพื่อใหชุมชนมี

แนวทางในการปองกัน

 คุมครองภัยทาง

สังคมสําหรับผูสูงอายุ

- ฝายบริหาร สมาชิกสภา 

เจาหนาที่ ผูนําชุมชน แกน

นําผูสูงอายุ อาสาสมัคร / 

จิตอาสา ครอบครัวผูสูงอายุ

 ผูดูแลผูสูงอายุ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน - มี

รายชื่อ

อาสาสมัครที่รวม

ดําเนินงาน

- เทศบาลมีแนวทาง

ในการดําเนินงาน - 

ผูสูงอายุมี

หลักประกันที่มั่นคง

ถาวรในการดํารงชีวิต

กอง

สาธารณสุข

33 โครงการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ 

(และทุกคน) ลวงหนาในสถานการณ

 ที่มีภัยพิบัติ

- สรางหลักประกัน

การคุมครองชีวิต

ผูสูงอายุ (และทุกคน)

 ลวงหนาใน

สถานการณที่มีภัยพิบัติ

- ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน อผส. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ - 

มีรายงานผลการ

ดําเนินงาน

- ผูสูงอายุและผู

เปราะบางมี

หลักประกันที่มั่นคง -

 มีแนวทางที่ชัดเจนให

เกิดผลในแนวทาง

ปฏิบัติ - มีการ

ปองกันแบบยั่งยืน

และสงผลใหความ

เสียหายลดลง

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

34 โครงการ Bike and walk friendly

 city @ หาดเสี้ยว

เพื่อเปนการสนับสนุน

การดูแลสุขภาพ

อนามัยของคนใน

ชุมชน - เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริม

ใหคนในชุมชนใช

จักรยานและเดินใน

ชีวิตประจําวันเพื่อ

เปนการประหยัด

พลังงาน และรายจาย

คาเดินทาง - ลดการ

ปลอยกาซเรือน

กระจกในเขตเทศบาล

ประชาชนในชุมชนในเขต

เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -มีเสนทางและ

เครื่องอํานวย

ความสะดวกใน

การใชจักรยาน

และเดินในชุมชน

ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง - 

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกลดลง

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

35 โครงการดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง

- เพื่อคัดกรองภาวะ

สุขภาพผูสูงอายุที่อยู

ในภาวะพึ่งพิง และให

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะ

พึ่งพิง ไดรับการดูแล

ดานสุขภาพถึงที่บาน 

จากทีมสหสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ ตาม

ปญหาสุขภาพโดย

การมีสวนรวมของ

ครอบครัวและชุมชน

- ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน

เขตเทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงไดรับ

บริการตาม

แผนการดูแลที่มี

คุณภาพและมี

ระดับคะแนน 

ADLดีขึ้น

ผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ไดรับการดูแล

ครอบคลุมอยาง

ตอเนื่องและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข

36 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ - เพื่อดําเนินกิจกรรม

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - จํานวนกิจกรรม

ของชมรมผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลสามารถ

ดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุข

กอง

สาธารณสุข
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

37 โครงการตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุข ประจําป  (หมายเหตุ :

 จํานวน7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000

 บาท

- เพื่อตอบสนองการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข - เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริม

ใหประชาชนใหชุมชน

มีสวนรวมในการดูแล

สุขภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - มีโครงการ

สงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชนมี

สวนรวมในการ

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง - 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวมีสุขภาพดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข

38 โครงการควบคุมและปองกันโรค

ขาดสารไอโอดีน

เพื่อให อสม. แกนนํา

ชุมชน และประชาชน

มีความรู เรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

ขาดสารไอโอดีน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว ไมมีภาวะ

ขาดสารไอโอดีน

อสม.แกนนําชุมชน

และประชาชนไดรับ

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

ขาดสารไอโอดีน

กอง

สาธารณสุข

39 โครงการศูนยพักพิงสุนัขจรจัด

ทองถิ่น

 - เพื่อเปนแหลงพัก

พิงของสุนัขจรจัดใน

เขตเทศบาล

 - สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล 100,000 50,000 50,000  - มีศูนยพักพิง

สําหรับสุนัขจรจัด

 - สุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลมีศูนยพักพิง

สุนัขจรจัด

 - ความเสี่ยงการเกิด

โรคพิษสุนัขบาลดลง

กอง

สาธารณสุขฯ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

40 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

 - เพื่อสนองพระ

ปณิธาน สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี

 กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราช

นารีในการดูแลทุกข

สุขของพสกนิกรชาว

ไทย รวมถึงสรรพชีวิต

ภายใตรมพระบารมีให

ไดรับความผาสุก

 - เพื่อปองกันและ

ควบคุมไมใหสุนัขและ

แมวเปนโรคพิษสุนัข

บา ซึ่งจะเปนผลใหคน

และสัตวปลอดภัย 

และไมมีผูเสียชีวิตจาก

โรคพิษสุนัขบา

 - สุนัขและแมวในเขต

เทศบาล

35,000 35,000 35,000  - ไมมีโรคพิษ

สุนัขบาในสุนัข

และแมวในเขต

เทศบาล

 - ไมมีผูปวยโรค

พิษสุนัขบาในเขต

เทศบาล

 - สุนัขและแมวมี

สุขภาพดี ไมปวยเปน

โรคพิษสุนัขบา

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 40 โครงการ 2,270,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000



- 125 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
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รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

1 โครงการคัดเลือกบุคลากรรับ

ทุนการศึกษาทุกระดับ

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงาน

- บุคลากรของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริมและ 

พัฒนาความรูใน

การปฏิบัติงาน

- บุคลากรของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

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

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบล หาดเสี้ยว/

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อดําเนินการ

เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบล

หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา

เทศบาลตําบล หาด

เสี้ยว

- นายกเทศมนตรีตําบล 

หาดเสี้ยว จํานวน 1 คน /

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หาดเสี้ยว จํานวน 12 คน

600,000 600,000 - ประชาชนผูมี

สิทธิเลือกตั้งมา

แสดงตน ในการ

เลือกตั้ง

- ไดนายกเทศมนตรี

ตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 1 คน/ได

สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว 

จํานวน 12 คน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5.1. แผนงานงบกลาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
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หนวยงาน
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2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุก

ระดับ

- เพื่อสนับสนุนการ

เลือกตั้งในพื้นที่ทุก

ระดับ

- ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกและรับทราบ

การเลือกตั้งทุกระดับ

50,000 50,000 - ผูสมัคร /

ประชาชน มี

ความรู ความ

เขาใจ ในการ

เลือกตั้งทุกระดับ

- ผูสมัคร /ประชาชน 

มีความรู ความเขาใจ

กฎหมาย ระเบียบ ที่

เกี่ยวของกับการ

เลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหาด

เสี้ยว/สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

- เพื่อรณรงค

ประชาสัมพันธการ

เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบล

หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา

เทศบาลตําบล หาด

เสี้ยว ใหเปนไปดวย

ความสุจริต เที่ยงธรรม

 ตามครรลองใน

ระบอบประชาธิปไตย

- ผูนําชุมชน และประชาชน

ในเขตเทศบาล จํานวน 7 

ชุมชน

20,000 20,000 - ประชาชนมี

ความรู ความ

เขาใจ ในการ

เลือกตั้ง

- ประชาชนออกมาใช

สิทธิเลือกตั้ง เปนไป

ดวยความสุจริต เที่ยง

ธรรม ตามครรลองใน

ระบอบประชาธิปไตย

 และถูกตองตาม

กฎหมาย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

ของประชาชน

เพื่อใหประชาชน

ทองถิ่นมีความรูความ

เขาใจในกระบวนการ

ประชาธิปไตยและ

แนวทางการมีสวน

รวมในระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น

- ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล

 จํานวน 7 ชุมชน

20,000 20,000 - ประชาชนมี

ความรู ความ

เขาใจ ในเรื่อง

ประชาธิปไตย

และการมีสวนรวม

- ชุมชนในเขตเทศบาล

 จํานวน 7 ชุมชน มี

ความรูเรื่อง

ประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวม

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกข

- เพื่อใหประชาชนได 

แสดงความคิดเห็น

และรองทุกข

- จัดตั้งศูนยใหประชาชน

ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นและรับเรื่องราวรอง

ทุกข -ติดตั้งหมายเลข

โทรศัพทฉุกเฉิน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได

แสดงความ

คิดเห็นและรอง

ทุกขได

-ทําใหเทศบาลไดรับ 

ขอคิดเห็นของ

ประชาชน เพื่อพัฒนา

ปรับปรุง -รับแจง

เรื่องราวรองเรียนรอง

ทุกขไดอยางทันทวงที

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการเทศบาลพบประชาชน - เพื่อใหประชาชนมี

ทัศนคติที่ดีกับ

เทศบาลรวมทั้งเขาไป

รับบริการประชาชน

เพื่อรับฟงปญหา/

ความตองการของ

ประชาชน

- จํานวน 7 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - จํานวนหมูบานที่

ไดรับทราบปญหา

ของประชาชน

- ไดรับทราบปญหา/

ความตองการของ

ประชาชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจางตาม

ภารกิจ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

- ผูบริหารเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาลและพนักงานจาง

เทศบาล

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ผูเขาอบรม เกิด

แนวคิด มี

คุณธรรมจริยธรรม

- บุคลากรของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน มากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการคาใชจายในการฝกอบรม

สัมมนาบุคลากร

- เพื่อพัฒนาองค

ความรูแกผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

และพนักงาน 

พนักงานจางตามของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

- บุคลากรของเทศบาล 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ผูอบรมเขาใจ

แนวทางปฏิบัติ

และสามารถนําไป

แกไขอยางมี

ประสิทธิภาพ

- บุคลากรของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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9 โครงการปรับปรุงปายหนา

สํานักงาน เทศบาลฯ เพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

-เพื่อปรับปรุงปาย

หนาสํานักงาน

เทศบาลฯ เพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

- ปายหนาสํานักงานฯ 

จํานวน 1 ปาย

200,000 จํานวนปายเพื่อ

เตรียมความ

พรอมการเขาสู

ประชาคมอาเซียน

- มีปายหนาสํานักงาน

เทศบาลฯ เพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

10 โครงการสํารวจปรับปรุงทะเบียน

บานเขตเทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

1.เพื่อปรับปรุงงาน

ทะเบียนราษฎรให

เปนปจจุบัน 2. เพื่อให

งานทะเบียนเปนไป

ดวยความเรียบรอย มี

ขอมูลที่เปนปจจุบัน 2.

- เพิ่มประสิทธิภาพงาน

ทะเบียนราษฎร

30,000 30,000 30,000 มีขอมูลทะเบียน

ราษฎรที่เปน

ปจจุบัน ถูกตอง

ชัดเจนยิ่งขึ้น

- งานทะเบียนราษฎร

เปนระเบียบเรียบรอย

 และมีขอมูลที่เปน

ปจจุบัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดทําคูมือบริการ

ประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและ

 สิ่งพิมพประชาสัมพันธงาน

ทะเบียนราษฎร

1.เพื่อประชาสัมพันธ

งานทะเบียนราษฎร 2.

 เพื่อใหประชาชน

ไดรับความรู ความ

เขาใจ งานทะเบียน

ราษฎร 3. เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการ

ติดตอราชการแก

ประชาชน 4. เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการดาน

งานทะเบียน

- จัดทําสื่อ สิ่งพิมพปาย

ประชาสัมพันธใหความรู

ความเขาใจงานทะเบียน

ราษฎร - จัดทําเอกสาร

คูมือการใหบริการประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธให

ประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

 และความพึง

พอใจในการ

บริการงานดาน

ทะเบียน

1. เผยแพรความรู

งานทะเบียนราษฎร 2.

 ประชาชนไดรับ

ความรู เขาใจการ

บริการและสะดวกใน

การติดตองาน

ทะเบียนราษฎร 3.

ประชาชนมีความพึง

พอใจที่ดีในการมา

ติดตอราชการ 4. 

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

กระดาษ และแบบพิมพสําหรับงาน

ทะเบียนราษฎร

1. เพื่อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ กระดาษ 

แบบพิมพเอกสารงาน

ทะเบียนราษฎร 2. 

เพื่อใหการดําเนินงาน

ทะเบียนเปนไปดวย

ความเรียบรอย

- รองรับงานบริการ

ทะเบียนราษฎร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีวัสดุอุปกรณ

พรอมในการ

ใหบริการดานงาน

ทะเบียนราษฎร

1. มีวัสดุอุปกรณแบบ

พิมพเพื่อใชในงาน

ทะเบียนราษฎร 2. 

การทํางานสะดวก 

รวดเร็ว 3. รองรับ

การบริการดานงาน

ทะเบียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

13 ติดตั้งระบบเชื่อมโยงงานทะเบียน

ราษฎรกับสํานักงานเทศบาล

- เชื่อมโยงขอมูลงาน

ทะเบียนราษฎรมา

สํานักงานเทศบาล - 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ยิ่งขึ้นและเปนสัดสวน

ของตนเอง

- จัดซื้ออุปกรณในการ

เชื่อมโยงขอมูล เชน เครื่อง

คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร 

และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

700,000 งานทะเบียน

ราษฎรมีการ

ใหบริการแยกเปน

สัดสวนของตนเอง

- เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร - 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

บริการยิ่งขึ้นและเปน

สัดสวนของตนเอง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

14 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและบริการดานทะเบียน

ราษฎร

- เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร - 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายในการ

มาติดตอราชการ

- การปฏิบัติงานการ

ทะเบียนราษฎรมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - 

ไดรับความสะดวกในการ

บริการงานทะเบียน - 

รองรับการใหบริการดาน

การทะเบียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานทะเบียนมีมี

ความพรอมใน

การบริการ

ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ

- เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร -

เจาหนาที่มีความรู 

ทักษะการทํางาน -

ประชาชนไดรับความ

พึงพอใจที่ดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียนประจํา

หมูบานและชุมชน (อสท.)

- เพื่อเสริมสราง

ความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร - 

เพื่อสรางกลุม

เครือขายภาค

ประชาชนใหเปน

ตัวแทนของสํานัก

ทะเบียน

-เพิ่มเครือขายและสงเสริม

ความรูในการดําเนินงาน

ดานทะเบียนราษฎร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพิ่มจํานวน

อาสาสมัครฝาย

ทะเบียนในพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนราษฎร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

16 โครงการจัดตั้งแยกสํานักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาล

1. แยกสํานัก

ทะเบียนทองถิ่นมา

บริการที่สํานักงาน

เทศบาล 2. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริการแกประชาชน 

3. เพื่อเตรียมพรอม

ในการถายโอนงาน

ทะเบียนตาง ๆ แก

ทองถิ่น

-แยกสํานักทะเบียนมา

สํานักงานเทศบาล พรอม

จัดซื้ออุปกรณในการ

เชื่อมโยงติดตั้งขอมูล เชน 

เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้น

เตอร และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ

1,500,000 มีการจัดตั้งสํานัก

ทะเบียนเปน

สัดสวนของตนเอง

- เพื่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดาน

ทะเบียนของเทศบาล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

17 โครงการลดขั้นตอนการใหบริการ

ประชาชน

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชน

- ลดขั้นตอนการบริการทุก

กระบวนการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

-เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

18 โครงการกิจกรรม 5 ส. (ตอยอด) 

โครงการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรวมใจ สุโขทัยเมืองนาอยู

-เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส. 

ใหไดมาตรฐานและจัด

ระบบงานใหมีคุณภาพ

เปนมาตรฐานเดียวกัน

 -เพื่อใหเปนเมืองนาอยู

-พื้นที่ในเขตเทศบาล และ

ในชุมชนฯ

10,000 -เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

-พื้นที่ในเขตเทศบาล 

และในชุมชนฯ ใหเปน

เมืองนาอยูและมี

มาตรฐาน 5 ส.

สํานัก

ปลัดเทศบาล

19 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลฯ

- เพื่ออํานวยความ

สะดวกกับประชาชน

ผูมาติดตอราชการ

และเพื่อใหมีสถานที่

ปฏิบัติราชการอยาง

เพียงพอและสวยงาม

- ขยายอาคารสํานักงาน - 

ทาสีอาคารสํานักงานใหม

5,000,000 -เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

มาติดตอราชการและ

เจาหนาที่มีสถานที่

ปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

20 โครงการจัดทําปาย บอรด

ประชาสัมพันธ

- เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร หรือ

กิจกรรมของเทศบาล

- ปายบอรดประชาสัมพันธ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

- ประชาชนได

รับทราบขอมูลขาวสาร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

21 ปรับปรุงศูนย Internet ตําบล - เพื่อปรับปรุงศูนย 

Internet ตําบล ใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นและเพื่อให

ประชาชนเขามาใช

บริการมากขึ้น

- ศูนย Internet ตําบลของ

เทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การใหบริการ

ประชาชน

- ประชาชนในชุมชน

ไดรับความรูจาก 

Internet ตําบล ที่มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

22 กอสรางหลังคาโรงจอดรถพรอม

เวทีกลาง สํานักงานเทศบาล หมูที่ 

3 ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหพนักงานและ

ผูมาติดตอราชการมีที่

จอดรถ หลบแดด-ฝน

 - เพื่อใชเปนลาน

อเนกประสงคในการ

จัดกิจกรรมตางๆ

-กอสรางหลังคาคลุม ขนาด

 กวาง 24 ม. ยาว 35 ม. มี

พื้นที่หลังคา 840 ตรม.

5,000,000 5,000,000 - ประชาชนและ

พนักงานไดรับ

ความสะดวก

- เพื่อใหพนักงานและ

ที่มาติดตอราชการได

มีที่จอดรถ หลบ 

แดด-ฝน - เพื่อใหมี

ลานจัดกิจกรรมในที่รม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

23 คาใชจายในการดําเนินการสอบ

คัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน

เทศบาลสายบริหาร

- เพื่อเปนการสราง

ขวัญกําลังใจและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

- บุคลากรของเทศบาล 30,000 -สงเสริม

ความกาวหนาใน

หนาที่การงาน

- บุคลากรของ

เทศบาลมีขวัญและ

กําลังใจและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

24 โครงการฝกอบรมใหความรูกับ

ประชาชนดานกฎหมาย และการ

บริการขอมูลขาวสารของเทศบาล

- เพื่อสงเสริมความรู

ใหประชาชนในเขต

เทศบาล

- ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนในเขต

เทศบาลมีความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย

 และการปองกัน

การทุจริต

- ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเรื่อง

กฎหมาย

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

25 โครงการประชาคมและการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

- เพื่อรับฟงปญหาและ

  ความตองการของ

ประ ชาชนในเขต

เทศบาล     - 

เทศบาลมีแผนพัฒนา

 ทองถิ่น ใชเปน

แนวทาง การ

บริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

- ประชาคมผูเขารวม

ประชาคม จํานวน 400 คน

 - แผนพัฒนาสามป 

จํานวน 80 เลม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เทศบาลมี

แผนพัฒนา สาม

ปที่มีประสิทธิภาพ

- เทศบาลมี

แผนพัฒนาสามปใช

เปนแนวทางการ

บริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

วิชาการ

และแผนงาน
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26 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา

หมูบาน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

ทองถิ่น

 เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชนและแผน 

พัฒนาหมูบาน ให

เชื่อม โยงกับแผน 

พัฒนาเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

- ใหความรูคณะกรรมการที่

เกี่ยวของในการจัดทําแผน

ชุมชน และแผนพัฒนา

หมูบาน                       -

 ประชาคมทุกหมูบานและ

ชุมชน

21,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแผนชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ

- มีแผนชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

27 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ต

สาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนและ

นักทองเที่ยวรับรู

ขอมูลขาวสารมากขึ้น

ติดตั้งอินเตอรเน็ต Wifi 

จํานวน 2 จุด

150,000 150,000 -ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมี

อินเตอรเน็ตใน

การสืบคนขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวรับรู

ขอมูลขาวสารมากขึ้น

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

28 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานงานประชาสัมพันธ

- เพื่อพัฒนาความรู 

ทักษะในการ

ดําเนินงานดาน

ประชาสัมพันธ

- บุคลกรของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

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

ความรูความ

เขาใจสามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

- บุคลากรมีความรู

และทักษะในการ

ดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

29 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเขต

เมือง เพื่อใชวางแผนพัฒนาทองถิ่น

 เพื่อใชเปนขอมูลใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

5 หมูบาน 2 ชุมชน 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ขอมูลที่จัดเก็บ

ไดสามารถ

นํามาใชประโยชน

ในการจัดทํา

แผนพัฒนา

เทศบาล

- มีขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

กอง

วิชาการ

และแผนงาน
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30 โครงการกอสรางและปรับปรุงหอ

กระจายขาวเพื่อการประชาสัมพันธ

ในชุมชนและหมูบาน เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อกอสรางและ

ปรับปรุงหอกระจาย

ขาวในชุมชน

- กอสรางหอกระจายขาว

และปรับปรุงอุปกรณใน

การกระจายเสียงหอ

กระจายขาวในชุมชน

400,000 300,000 200,000 200,000 200,000 - งาน

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

- มีเสียงตามสาย

ครอบคลุมทุกพื้นที่

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

31 จัดทําปายประชาสัมพันธกิจการของ

เทศบาลและเผยแพรขอมูลขาวสาร

ภายในชุมชน

- เพื่อจัดทําปาย

ประชาสัมพันธกิจการ

ของเทศบาลภายใน 

ชุมชน

- ปายประชาสัมพันธ 

กิจการของเทศบาลภายใน

ชุมชน

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

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีความ

เขาใจการทํางานและ

มีสวนรวมมากขึ้น

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

32 เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ

กิจการของเทศบาล เชน สื่อสิ่งพิมพ

 สื่อวิทยุ การจัดนิทรรศการหรือ

กิจกรรมการประกวดตางๆ ฯลฯ

- เพื่อประชาสัมพันธ

กิจการตางๆ ของ

เทศบาล - สรางความ

เขาใจอันดีระหวาง

ประชาชนและเทศบาล

- จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร

ผานชองทางตางๆ ในการ

ประชาสัมพันธ

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

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

- ประชาชนรับทราบ

ขอมูลขาวสารของ

เทศบาลอยางทั่วถึง

และมีทัศนคติที่ดีและ

ใหความรวมมือกับ

เทศบาล

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

33 ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีตาง ๆ - เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

- จัดทําปายประชาสัมพันธ

 - จัดพิมพเอกสารแผนพับ

จํานวน 500 ฉบับ - 

ประชาสัมพันธ หอกระจาย

ขาว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

- การจัดเก็บภาษี ได

เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

34 โครงการจัดทํา แผนที่ภาษี - เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เก็บได

ครบถวน

- สามารถจัดเก็บขอมูลใน

ระบบดิจิตอล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ใชเปนเครื่องมือ

ในการจัดเก็บภาษี

- เพิ่มระสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองคลัง
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35 โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- เพื่อใหเทศบาลมี

ขอมูลในการ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี

- จัดทําแผนที่ภาษี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี

- เทศบาลสามารถ

พัฒนาระบบการ

จัดเก็บภาษีไดมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

36 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการ

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนใหกับผูบริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง ของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อใหผูบริหาร

เทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาลพนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง มี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

- บุคลากรของเทศบาล 100,000 100,000 - จํานวนผูเขารับ

การอบรมไดรับ

การฝกอบรม

เตรียมความพรอม

เขาสูประชาคม

อาเซียน

- ผูบริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง มี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

37 อุดหนุนโครงการดําเนินงานศูนย

ประสานและบริการขอมูล อปท. 

จังหวัดสุโขทัย

- เพื่ออุดหนุนศูนย

ประสานและบริการ

ขอมูล อปท. จังหวัด

สุโขทัย

- ศูนยประสานและบริการ

ขอมูล อปท. จังหวัดสุโขทัย

10,000 10,000 10,000 - จํานวนผูมารับ

บริการขอมูล

ขาวสารไดรับ

ความสะดวก

- มีศูนยประสานและ

บริการขอมูล อปท. 

จังหวัดสุโขทัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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38 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลลูกจางประจําและพนักงาน

จาง เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อสงเสริมใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

 พนักงานเทศบาล 

ลูกจางและพนักงาน

จาง ไดมีความรู ความ

เขาใจดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์ โดยยึด

หลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

อบรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับคณะ

ผูบริหารสมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาาล 

ลูกจางประจําและพนักงาน

จาง จํานวน ๑๒๐ คน 

เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรมของขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินกิจกรรม

ตามเปาหมายโดย

อบรม 

กลุมเปาหมาย

จํานวน ๑๒๐ คน

ผูเขารับการฝกอบรม

เกิดความรูความ

เขาใจและนํามา

พัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

39 โครงการอบรมการปองกันการ

ทุจริตประจําป

เพื่อสรางพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติงานที่

โปรงใส มีจิตสํานึก มี

ความซื่อสัตย นําไปสู

การมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต

เพื่ออบรมกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย ผูบริหาร 

สภา พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง จํานวน 

๗๐ คน

30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่ออบรม

กลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย

ผูบริหาร สภาฯ 

พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง 

จํานวน ๗๐ คน

ผูบริหาร สมาชิกสภา

 พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง 

ประพฤติตนโดยยึด

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมี

สวนรวมในการ

ตอตานการทุจริต

กอง

วิชาการ

และแผนงาน
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40 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคาร

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อรองรับบุคลากร

เครื่องมืออุปกรณ

เอกสารในอนาคต 

และบริการประชาชน

ปรับปรุงและตอเติมอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยวชั้นลาง กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๓๑.๒๐ ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๐.๕๐

 ตรม.

500,000 500,000 กวาง ๓ เมตร ยาว

 ๓๑.๒๐ ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

๑๐๐.๕๐ ตรม.

ประชาชนไดรับ

บริการที่สะดวกและ

สามารถรองรับ

ปริมาณบุคลากร 

เครื่องมืออุปกรณ และ

เอกสารในอนาคต

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

41 โครงการอบรมเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

ขาราชการ และพนักงานจาง

เพื่อสงเสริมให

ขาราชการ พนักงาน

จาง รักษาระเบียบ

วินัยของขาราชการ 

ตระหนักถึงโทษของ

การกระทําผิดวินัย 

และมีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่ออบรมกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวยขาราชการ 

และพนักงานจาง ของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

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

พนักงานจาง ไม

กระทําผิดวินัย

ของขาราชการ 

และปฏิบัติหนาที่

ดวยคุณธรรม 

จริยธรรม

ขาราชการและ

พนักงานจางปฏิบัติ

หนาที่ตามกรอบ

กฎหมายอยาง

เครงครัด มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตระหนักถึง

โทษของการกระทําผิด

กอง

วิชาการ

และแผนงาน

42 อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชน

จังหวัดสุโขทัย

เพื่ออุดหนุนศูนย

ประสานและบริการ

ขอมูลอปท.จังหวัด

สุโขทัย

ศูนยประสานและบริการ

ขอมูล อปท.จังหวัดสุโขทัย

10,000 10,000 10,000 จํานวนผูมารับ

บริการการ

ชวยเหลือ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

รวดเร็ว

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือไดสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

43 โครงการกอสรางโครงหลังคาคุม

ลานเอนกประสงค เทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

เพื่อใหบริการ

ประชาชนและใช

ประโยชนในการจัด

กิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาล

กอสรางหลังคาคุมลาน

เอนกประสงคเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยวขนาด กวาง

 25  เมตร ยาว 40  เมตร

ตามแบบของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว กําหนด

1,100,000 1,100,000 กวาง 25 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

หรือตามแบบที่

เทศบาลกําหนด

ประชาชนไดรับ

บริการที่สะดวกสบาย

และสามารถใชจัด

กิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาลไดเปนอยางดี

-สํานักปลัด 

  - กองชาง 

  - กองคลัง 

  -กอง

วิชาการ

รวม 43 โครงการ 8,726,000 5,545,000 3,405,000 7,685,000 7,035,000

1 โครงการจัดทําแผนปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัย

- เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปองกัน

และบรรเทา สาธารณ

ภัย

- ปรับปรุงแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 1 ครั้ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการพัฒนาการ

จัดทําแผนปองกัน

ฯทุกป

- แผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก 

อปพร. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อฝกอบรม

สัมมนาบุคลากร , 

สมาชิก อปพร. ให

สามารถปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

- บุคลากร ,สมาชิก อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผูเขารวมอบรมฯ

 จํานวน 60 คน

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากร ,

สมาชิก อปพร. ฯลฯ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

3 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัย

- เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปองกัน

และบรรเทา สาธารณ

ภัย

- ซอมแผนในการปองกัน

และบรรเทา สาธารณภัย 

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เปนการเตรียม

ความพรอมตอ

สถานการณใน สา

ธารณภัยตางๆ

- การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมี

 ประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.3. แผนงานรักษาความสงบภายใน
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉิน

- เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการ

ดําเนินการระบบ

การแพทยฉุกเฉินใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

- ทีมแพทยฉุกเฉิน 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การแพทยฉุกเฉิน

มีความชํานาญ

การ มากขึ้น

- ทีมแพทยฉุกเฉินมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

5 โครงการกอสรางภาชนะเก็บกักน้ํา 

ภายในชุมชน เพื่อแกไขปญหาภัย

แลง

- เพื่อกอสรางภาชนะ

เก็บกักน้ําภายใน

ชุมชน เพื่อแกไข 

ปญหาภัยแลง

- ภาชนะเก็บกักน้ําภายใน

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ําใช

อยางพอเพียง

ตลอดฤดูแลง

- มีภาชนะเก็บกักน้ํา 

ภายในชุมชนเพียงพอ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

6 โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ํา

ชวยเหลือประชาชน เพื่อแกไข

ปญหาภัยแลง

- เพื่อกอสรางภาชนะ

เก็บกักน้ําภายใน

ชุมชน เพื่อแกไข 

ปญหาภัยแลง

- ภาชนะเก็บกักน้ําใหกับ

ชุมชน ภายในชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ําใช

อยางพอเพียง

ตลอดฤดูแลง

- มีภาชนะเก็บกักน้ํา 

ภายในชุมชนเพียงพอ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

7 โครงการกอสรางอาคารติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน การ

ปองกันระงับอัคคีภัย

- อาคารติดตั้งเครื่อง สูบน้ํา 100,000 ใชเวลาในการสูบ

น้ําไดเร็วขึ้นทัน

ตอการระงบ

อัคคีภัย และงาน

อื่นๆ

- งานปองกันระงับ

อัคคีภัยมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

8 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณ

ทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบล 

หาดเสี้ยว

- เพื่อลดอัตราการ

เกิดอุบัติเหตุบนทอง

ถนนในพื้นที่เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

ติดตั้งกระจกโคงตามทาง

โคงและทางแยกในชุมชนที่

มีความเสี่ยงเกิดเกิด

อุบัติเหตุบอยๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งกระจกโคง

บริเวณทางแยกที่

เสี่ยงตออุบัติเหตุ

ทุกจุด

-อัตราการเกิด

อุบัติเหตุบนทองถนน

ในเขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว ลดลง

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด
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งบประมาณ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

9 โครงการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ

 สื่อสารเพื่อปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และจัดหาวัสดุอุปกรณ

เพื่อเตรียมการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย

- เพื่อหาเครื่องมือ

สื่อสารใชงานอยาง

เพียงพอ - เพื่อใหมี

วัสดุอุปกรณเตรียม

ปองกันฯอยางเพียงพอ

- จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จํานวน

 10 เครื่อง - ดําเนินการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณการ

บรรเทา สาธารณภัย

200,000 การสื่อสารได

อยางรวดเร็วทัน

ตอเหตุการณตางๆ

- การติดตอสื่อสาร 

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ - งาน

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

10 โครงการจัดซื้อเครื่องแตงกาย

สําหรับพนักงานดับเพลิง

- เพื่อใหเหมาะสม 

เพิ่มความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน

- พนักงานดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ

ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน

- งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

11 โครงการสนับสนุน หนึ่งตําบล หนึ่ง

ทีมกูภัย

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ชวยเหลือผูประสบภัย

- สนับสนุน หนึ่งตําบล 

หนึ่งทีมกูภัย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีพรอมในการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัย

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

12 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายใน

เขตชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

- เพื่อเตรียมการ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย

- ติดตั้งถังดับเพลิง จํานวน

 300 หลังคาเรือน

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนใน ทต. หาด

เสี้ยว มีถัง

ดับเพลิงทุกซอย

- งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

13 โครงการกอสรางหลังคาถังน้ําภัย

แลง 3 จุด บริเวณหนองหิน หมูที่ 2

 ตําบล หาดเสี้ยว

-เพื่อปองกันและยืด

อายุการใชงานของ 

ถังน้ํา

- กอสรางหลังคาคลุมถังน้ํา

ภัยแลง กวาง 2 ม.ยาว 2 

ม. จํานวน 3 จุด

30,000 30,000 30,000 30,000 ถังเก็บน้ําสามารถ

ใชงานไดนานขึ้น

- เพื่อยืดอายุการใช

งานของถังเก็บน้ํา

ฝายปองกัน

 สํานักปลัด

รวม 13 โครงการ 845,000 525,000 525,000 525,000 525,000
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

1 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม

การศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากร

และแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางดาน

การศึกษา

ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

 ครู  ผูดูแลเด็ก และผูที่

เกี่ยวของทางการศึกษา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บุคลากรไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษา

รวม 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข

- เพื่อพัฒนาความรู

ทักษะในการ

ดําเนินงานดาน

สาธารณสุขอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

- บุคลากรกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมทุกคน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - บุคลากรดาน

สาธารณสุขมี

ความรูความ

เขาใจสามารถ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

- บุคลากรมีความรู

และทักษะในการ

ดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

กอง

สาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.4. แผนงานการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.5. แผนงานสาธารณสุข
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2 โครงการจัดสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ

ผูสูงอายุ

เพื่อปรับปรุงสิ่ง

อํานวยความสะดวก

สําหรับที่อยูอาศัย

และสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมผูสูงอายุ 

สภาพแวดลอม และ

การรับบริการที่

สะดวกปลอดภัย 

เพื่อใหผูสูงอายุและผู

พิการไดมี

ความสามารถในการ

ชวยเหลือตนเองได

มากขึ้น มีคุณภาพที่ดี 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูสูงอายุ

ปรับปรุงที่อยูอาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุและผูพิการ 

ตนแบบเพื่อความ

เหมาะสมและปลอดภัย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - มี

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมกับ

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกสําหรับที่อยู

อาศัย สภาพแวดลอม

 และการรับบริการที่

สะดวกปลอดภัย

กอง

สาธารณสุข

3 โครงการปรับปรุงอาคารและแผง

จําหนายเนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อ

กระบือ

เพื่อปรับปรุงอาคาร

และแผงจําหนายเนื้อ

สุการ เนื้อโค และเนื้อ

กระบือ ใหไดมาตรฐาน

ปรับปรุงอาคารและแผง

จําหนายเนื้อสุกร เนื้อโค 

และเนื้อกระบือ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารจําหนาย

เนื้อโคและกระบือ

ไดมาตรฐาน

เทศบาลมีอาคารและ

แผงจําหนายเนื้อสุกร 

เนื้อโค และเนื้อ

กระบือ ที่ไดมาตรฐาน

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม

รถบรรทุกขนขยะและรถที่ใชในงาน

ควบคุมโรค

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

รถบรรทุกขนขยะและ

รถที่ใชในงานควบคุม

โรคและเพิ่ม

ประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซอมแซม

รถบรรทุกขนขยะและรถที่

ใชในงานควบคุมโรค

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - รถยนตขนขยะ

และรถยนต

ควบคุมโรคมี

สภาพที่พรอม ใช

งาน

-เทศบาลมีรถบรรทุก

ขนขยะและรถที่ใชใน

งานควบคุมโรคใน

การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการจัดซื้อรถสามลอบรรทุก

อเนกประสงค

-เพื่อใชเก็บขยะและ

กิ่งไมตามซอยตางๆ

- รถสามลอบรรทุก

อเนกประสงค จํานวน 1 คัน

200,000 - เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

- เทศบาลมีการ

จัดเก็บขยะที่มี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

รวม 5 โครงการ 1,150,000 950,000 950,000 950,000 950,000

1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง

-เพื่อเปนคาปรับปรุง

ซอมแซมถนนลาดยาง

ถนน คสล. ถนนลูกรัง

ภายในชุมชนฯลฯให

ใชงานไดตามปกติ

-ถนนลาดยาง ถนน คสล. ,

ถนนลูกรังภายในชุมชนฯลฯ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนที่ได

มาตรฐาน

- มีถนนที่ได

มาตรฐานประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.6. แผนงานเคหะและชุมชน
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

และกลุมแมบาน เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว

- เพื่อใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ

การปฏิบัติงาน ของ

องคกรปกครองทองถิ่น

- ผูนําชุมชนและกลุม

แมบาน ในเขตเทศบาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ผูนําชุมชนและ

กลุมแมบานมี

ความเขาใจใน

การพัฒนา

ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

- ประชาชนมีความรู 

เกี่ยวกับการปกครอง 

ทองถิ่น และพัฒนา

ศักยภาพการทํางาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการ

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนใหกับชุมชน

- เพื่อใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

- ประชาชนในเขตเทศบาล

 จํานวน 7 ชุมชน

100,000 100,000 -ประชาชนในเขต

เทศบาลมีความรู

ความเขาใจในการ

เตรียมพรอมเขาสู

อาเซียนมากยิ่งขึ้น

- ชุมชนในเขตเทศบาล

 จํานวน 7 ชุมชน มี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดทําปายและสัญลักษณ

ตาง ๆ และอื่น ๆ สําหรับผูพิการให

ไดมาตรฐาน

-เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูพิการ

ที่มาติดตอราชการ

- ปายและสัญลักษณ 

ตาง ๆ และอื่น ๆ สําหรับผู

พิการ ติดไวในสํานักงาน

20,000 - จํานวนผูพิการ

ไดรับความสะดวก

ในการติดตอ

ราชการ

-ผูพิการไดรับความ

สะดวกในการมา

ติดตอราชการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3 โครงการ 620,000 600,000 500,000 500,000 500,000

5.7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1 โครงการกอสราง หองเย็น -ชวยลดอุณหภูมิซาก

สุกรใหเหมาะสม -

ชวยรักษาคุณภาพ

ซากสุกร

-กอสรางหองเย็นรองรับ

สุกร จํานวน 60 -80 ตัว

500,000 - เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานโรง

ฆาสัตว

- ผูบริโภคและ

ผูประกอบการไดรับ

ความสะอาด บริโภค

เนื้อสุกรที่มีคุณภาพ

กอง

สาธารณสุข

รวม 1 โครงการ 500,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

1 โครงการใหความรูการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแกประชาชน (ทสม.)

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู

 ความเขาใจใน

การดูแล

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม

ใหประชาชนมีความรู

และสามารถพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหเยาวชนมี

ความรูความเขาใจ

และมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ รักษา

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เยาวชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนในเขต

เทศบาลมีความรู 

มีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

เยาวชนมีความรูความ

เขาใจ มีจิตสํานึกที่ดี

ในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

กอง

สาธารณสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.8. แผนงานการพาณิชย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอม ใหเขมแข็งปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1. แผนงานสาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

3 โครงการเทศบาลเมืองนาอยู เพื่อระดมความเห็น

การพัฒนาเปนเมือง

นาอยู

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

จิตสํานึก

สิ่งแวดลอมและ

พื้นที่เขตเทศบาล

มีสภาพแวดลอม

ที่ดีขึ้น

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีจิตสํานึก

มากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ

สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

สรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

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

จิตสํานึก

สิ่งแวดลอมและ

พื้นที่เขตเทศบาล

มีสภาพแวดลอม

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีจิตสํานึก

มากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมุง

สูเมืองคารบอนต่ํา

- เพื่อลดการปลอย

คารบอนสูอากาศ - 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชวยดูดซับคารบอน - 

เพื่อชวยลดปญหา

ภาวะโลกรอน

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิดความรวมมือ

ระหวางเทศบาล

และชุมชนในการ

ดูแล

สภาพแวดลอม

และลดภาวะโลก

รอน

เกิดความรวมมือ

ระหวางเทศบาลและ

ชุมชนในการดูแล

สภาพแวดลอมและ

ลดภาวะโลกรอน

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

6 โครงการสรางเมืองคารบอนต่ํา 

เมืองจักรยาน เมืองรูสูภัยพิบัติ สู

เมืองนาอยูอยางยั่งยืน

-ลดปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกระดับ

เมือง -สงเสริม

สนับสนุนประชาชน

ใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน -มีการ

จัดทําแผนปองกันและ

เตรียมความพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลงสภา

ภูมิอากาศ เพื่อลด

ความเสี่ยงและความ

สูญเสียจากภัยพิบัติ 

โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจก

ระดับเมืองลดลง

จาก

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวมีสภาพความ

เปนอยูที่ดีและ

เหมาะสมตอการอยู

อาศัย

กอง

สาธารณสุข

7 โครงการชุมชนปลอดขยะ(ZERO 

WASTE)

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือ

ระหวางประชาชนกับ

 อปท.ในการ

ดําเนินงานดานการ

จัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะที่ตน

ทางในชุมชน

เทศบาลลดลง

ลดปริมาณขยะ,การ

นํากลับมาใชใหมและ

เกิดการคัดแยกขยะ

ระดับครัวเรือน

กอง

สาธารณสุข
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

8 โครงการคารบอนฟุตพริ้นท - เพื่อลดการปลอย

คารบอนสูอากาศ - 

เพื่อทราบปริมาณการ

ปลอยคารบอนสู

อากาศ

หนวยงานในเทศบาลตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปริมาณ

คารบอนที่ปลอย

สูอากาศลดลง

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวทราบปริมาณ

การปลอยคารบอนสู

อากาศ

กอง

สาธารณสุข

9 โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง

เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหเทศบาลมี

ความรูความเขาใจใน

เรื่องการดําเนินการ

ลดกาซเรือนกระจก

หนวยงานในเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีขอมูลการปลอย

กาซเรือนกระจก

ระดับเมือง

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกลดลง

กอง

สาธารณสุข

10 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ

ทองถิ่น

- เพื่อพัฒนาการ

กําหนดนโยบายและ

การดําเนินงานดาน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของ

ไทย - เพื่อสนับสนุน

ใหประเทศไทยเกิด

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจาก

ระดับชาติสูระดับ

จังหวัดและทองถิ่น

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีนโยบายและมี

กิจกรรมการ

ดําเนินงานดาน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

- เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวมีนโยบายและ

แผนการดําเนินงาน

ดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและ

นําไปสูการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก

กอง

สาธารณสุข
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

11 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและ

การจัดการขยะในโรงเรียน

 - เพื่อใหนักเรียนเห็น

คุณคาและมีจิตสํานึก

ในการชวยกันอนุ

รักษณสภาพแวดลอม

 - เพื่อพัฒนา

สิ่งแวดลอมมลภาวะ

ในโรงเรียน

 - โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

 - รณรงคสรางจิตสํานึกใน

การมีสวนรวมจัดการขยะ

ในโรงเรียน

20,000 20,000 20,000  - ปริมาณขยะ

ในโณงเรียนลดลง

 - นักเรียนรูจักการ

คัดแยกขยะ 

 - ปริมาณขยะลดลง

กอง

สาธารณสุข

รวม 11 โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000

1 ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนในเขต

เทศบาล

เพื่อใหเทศบาลรมรื่น 

สวยงาม มีที่พักผอน

หยอนใจ และเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวใหเปน

เมืองนาอยู

ใหเทศบาลมีสภาพภูมิทัศน

รมรื่นและเปนเมืองนาอยู 

กอสรางสวนหยอม

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ภูมิทัศนในเขต

เทศบาลสวยงาม 

นาอยู

ในเขตเทศบาลมีความ

รมรื่นและสวยงาม 

เปนเมืองนาอยู

กองชาง

2 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองผักลุงบริเวณ

 หมู 1,2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อพัฒนา

สิ่งแวดลอมบริเวณ

รอบหนองผักลุง

เพื่อใหเกิดความรมรื่น

และสวยงามพักผอน

หยอนใจ ของ

ประชาชน

พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

1,000,000 ประชาชนมี

สถานที่พักผอน

หยอนใจ

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ มีที่

พักผอนหยอนใจและ

ที่ออกกําลังกาย

กองชาง

3 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ มีที่

พักผอนหยอนใจและ

ออกกําลังกาย

กอสรางสวนสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล

5,000,000 ประชาชนมี

สวนสาธารณะ

พักผอน

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ มีที่

พักผอนหยอนใจและ

ที่ออกกําลังกาย

กองชาง

6.2. แผนงานเคหะและชุมชน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการปลูกตนไมในชุมชนและที่

สาธารณะ

เพื่อใหเทศบาลรมรื่น

และสวยงาม สราง

พื้นที่สีเขียว ลดโลก

รอน

ปลูกตนไมในเขตชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่สีเขียวในเขต

เทศบาลตําบลหาด

เสี้ยวเพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาลรมรื่น

และสวยงาม

กองชาง

5 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อใหแหลงน้ํา

สาธารณะมีสภาพดีขึ้น

  ประชาชนได

ประโยชนอยางทั่วถึง

-  เพื่อทําการเกษตร

ขุดลอกคูคลองภายในเขต

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

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

ถูกกําจัดใหหมดไป

ประชาชนไดใช

ประโยชนในแหลงน้ํา

สาธารณะในดานตางๆ

กองชาง

6 โครงการสนับสนุนการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการ

พังทลายของหนาดิน

ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการ

พังทลายในเขต

เทศบาล

ลด/ปองกันการพังทลาย

ของหนาดินในพื้นที่ที่เสี่ยง

ตอการพังทลายในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่พังทลายของ

ดินแมน้ํายมลดลง

หนาดินพื้นที่เสี่ยงไม

ถูกกัดเซาะพังทลาย

กองชาง

7 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบ

ดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

สวนหยอม/สวนสาธารณะ

ใหแกชุมชน(โครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก)  จํานวน  4  

แหง

- 180,000 300,000 300,000 300,000 มีสวน สาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 

เพิ่มขึ้น

มีสถานที่เฉลิมพระ

เกียรติในพื้นที่และให

ประชาชนมีที่พักผอน

หยอนใจ

กองชาง

8 กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตลิ่งพัง

 หมูที่ 1,2 ตําบลหาดเสี้ยว

ปองกันการกัดเซาะ

ของน้ํา

กอสรางเขื่อนเรียงหิน ยาว 

100 เมตร

20,000,000 พื้นที่น้ํากัดเซาะ

หรือตลิ่งพังลดลง

พื้นที่น้ํากัดเซาะหรือ

ตลิ่งพังลดลง

กองชาง

9 กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตลิ่งพัง

 หมูที่ 3 ,4 ,5

ปองกันการกัดเซาะ

ของน้ํา

กอสรางเขื่อนเรียงหิน ยาว 

300 เมตร

60,000,000 พื้นที่น้ํากัดเซาะ

หรือตลิ่งพังลดลง

ปองกันน้ําทวมและ

ปองกันตลิ่งพัง

กองชาง
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10 โครงการศูนยจัดการขยะแบบ

บูรณาการ

- เพื่อบริหารจัดการ

ขยะในเขตเทศบาล - 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

จัดตั้งศูนยจัดการขยะแบบ

บูรณาการและลดพื้นที่

กําจัดขยะแบบเทกอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที่ถูก

ฝงกลบหรือถูก

นําไปกําจัดลดลง

และพื้นที่กําจัด

ขยะแบบเทกอง

ลดลง

การจัดการขยะอยาง

มีประสิทธิภาพและ

ปริมาณขยะที่จะ

นําไปฝงกลบหรือ

นําไปกําจัดลดลง

กอง

สาธารณสุข

11 โครงการรณรงครักษาความสะอาด

ถนนและสถานที่สาธารณะ

เพื่อใหสรางจิตสํานึก

รวมแรงรวมใจรักษา

ความสะอาดถนนและ

สถานที่สาธารณะ

รณรงคสรางจิตสํานึกใน

การรักษาความสะอาด

ถนนและสถานที่สาธารณะ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนและสถานที่

สาธารณะในเขต

เทศบาลมีความ

สะอาด

บานเมืองมีความ

สะอาดเรียบรอยบน

ทองถนนและสถานที่

สาธารณะ

กองชาง

12 รณรงคแยกขยะมูลฝอยและการ

กําจัดขยะมูลฝอย

- เพื่อความสะดวกใน

การนําสิ่งของที่ไมได

ใชแลวนํากลับมาใช

ใหม - เพื่อใหเกิด

สุขลักษณะของ

อาคารสถานที่และเขต

เทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลและ

เขตเทศบาลสะอาด

เรียบรอย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณขยะที่ตน

ทางลดลง

สามารถกําจัดขยะมูล

ฝอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

อาคารสถานที่มีความ

เหมาะสมถูก

สุขลักษณะ

กอง

สาธารณสุข

13 โครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน - เพื่อลดปริมาณขยะ

ในโรงเรียนและการ

นําสิ่งของที่ไมไดใช

แลวนํากลับมาใชใหม

 - เพื่อสรางจิตสํานึก

รวมแรงรวมใจรักษา

ความสะอาด

โรงเรียนในเขตเทศบาล,

รณรงคสรางจิตสํานึกใน

การลดปริมาณขยะใน

โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะใน

โรงเรียนลดลง

สามารถกําจัดขยะมูล

ฝอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ปริมาณขยะลดลง

กอง

สาธารณสุข
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14 โครงการปรับปรุงสถานที่สําหรับ

กําจัดขยะเทศบาล

-เพื่อใหเทศบาลมี

สถานที่กําจัดขยะมูล

ฝอยที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

-ขนาดบอกวาง 10 เมตร 

ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร -

 กอสรางถนน คสล. และ

อื่นๆ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีสถานที่ทิ้งขยะ

ที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

-ทําใหมีสถานที่

สําหรับกําจัดขยะที่

ถูกหลัก สุขาภิบาล

กอง

สาธารณสุข

15 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด

เพื่อบําบัด น้ําเสีย

- เพื่อการบริหาร

จัดการขยะเปยกอยาง

เปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ - เพื่อ

ใชสารชีวภาพบําบัด

น้ําเสียในชุมชน -เพื่อ

ลดการใชสารเคมีใน

การลางทําความ

สะอาดในงาน

สุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

ของเทศบาล

- ชุมชนในเขตเทศบาล - 

ตลาดสดและรางระบายน้ํา

 /โรงฆาสัตวของเทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - รายจายคา

สารเคมีในการทํา

ความสะอาดลดลง

 - ปริมาณขยะตน

ทางลดลง

- ทําใหเทศบาลมี

สารชีวภาพใชในงาน

สุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอม -

ชุมชนมีและสามารถ

ผลิตสารชีวภาพใชใน

การบําบัดน้ําเสียและ

การเกษตร

กอง

สาธารณสุข

16 สงเสริมการจัดทําและปรับปรุงบอ

พักน้ําเสียและบอดักไขมัน

- เพื่อปองกันปญหา

น้ําเสียในชุมชนและ

การปลอยน้ําเสียลง

แมน้ําสาธารณะ

- ปรับปรุงบอพักน้ําเสีย

และบอดักไขมัน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ไมมีขอรองเรียน

เรื่องน้ําเสีย - 

คุณภาพน้ําใน

แหลงน้ํา

สาธารณะไดตาม

เกณฑมาตรฐาน

- มีเทคนิควิธีการ

แกไขปญหามลพิษ

และพลังงาน

ประยุกตใชในชุมชน

กอง

สาธารณสุข

17 โครงการจางเหมาลอกทอและราง

ระบายน้ําเสียในเขตเทศบาล

- เพื่อปองกันการอุด

ตันของทอและ

ระบายน้ํา

- ลอกทอและรางระบายน้ํา

ในเขตเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไมมีน้ําทวมขังใน

เขตเทศบาล

- เพื่อใหน้ําเสียและ

สิ่งปฏิกูลไหลได

สะดวกไม อุดตัน

กองชาง



- 153 -

2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

18 โครงการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย

ในโรงฆาสัตว

- เพื่อลดรายจายคา

เชื้อเพลิง - ลด

ปริมาณน้ําเสียที่

ปลอยสูระบบบําบัด

- ลดรายจายคาเชื้อเพลิง

ของเทศบาล

100,000 - คาใชจาย

เชื้อเพลิงในโรงฆา

สัตวลดลง

- รายจายคาเชื้อเพลิง

ของเทศบาลลดลง

กอง

สาธารณสุข

19 โครงการรณรงครักษาความสะอาด

ถนนและสถานที่สาธารณะ

เพื่อใหสรางจิตสํานึก

รวมแรงรวมใจรักษา

ความสะอาดถนนและ

สถานที่สาธารณะ

รณรงคสรางจิตสํานึกใน

การรักษาความสะอาด

ถนนและสถานที่สาธารณะ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนและสถานที่

สาธารณะในเขต

เทศบาลมีความ

สะอาด

บานเมืองมีความ

สะอาดเรียบรอยบน

ทองถนนและสถานที่

สาธารณะ

กอง

สาธารณสุข

20 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียน

แกนนําหองเรียนสีเขียว (หนูนอย

นักอนุรักษ) ใหกับโรงเรียนอนุบาล 

ศรีสัชนาลัย

- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก

ใหนักเรียนใชไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพ 

รูคุณคา และรักษ

สิ่งแวดลอม

- ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 50 คน - 

นักเรียน จํานวน 100 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -นักเรียนมี

จิตสํานึกในการใช

ไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

และรักษ

สิ่งแวดลอม

- นักเรียนมีจิตสํานึก

ในการใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

รักษสิ่งแวดลอม

กอง

สาธารณสุข

21 โครงการจัดทําสวนสาธารณะ เพื่อถวายสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี 

ในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษา ครบ

 60 พรรษา

กอสรางสวนสาธารณะใน

เขตเทศบาลใหมีสภาพภูมิ

ทัศนรมรื่น เปนเมืองนาอยู

400,000 มีสวนสาธารณะ

เปนที่ออกกําลัง

กายและพักผอน

หยอนใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี

สวนสาธารณะสําหรับ

ออกกําลังกายและ

พักผอนหยอนใจ

กอง

สาธารณสุข
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2561 2562 2563 2564 2,565

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

22 โครงการจัดทําปุยหมักจากขยะ

อินทรีย

- เพื่อบริหารจัดการ

ขยะในเขตเทศบาล - 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

จัดสรางระบบการจัดการ

ผลิตปุยหมักจากขยะ

อินทรียและน้ํา

200,000 ปริมาณขยะ

อินทรียที่จะนําไป

ฝงกลบลดลง,

พื้นที่กําจัดขยะ

แบบเทกองลดลง

มีการจัดการขยะ

อยางมีประสิทธิภาพ

,มีการใชประโยชน

จากขยะมูลฝอย

กอง

สาธารณสุข

23 จัดตั้งศูนยคัดแยกขยะ - เพื่อจัดตั้งระบบคัด

แยกขยะ - เพื่อลด

ปริมาณขยะกอน

นําไปกําจัดที่หลุมฝง

กลบ - เพื่อนําขยะไป

ใชประโยชน - เพื่อ

ลดพื้นที่กําจัดขยะ

แบบเทกอง

จัดตั้งศูนยคัดแยกขยะ 100,000 80,000 60,000 40,000 40,000 -มีศูนยคัดแยก

ขยะ -ปริมาณ

ขยะกอนนําไปฝง

กลบลดลง - พื้นที่

กําจัดขยะแบบเท

กองลดลง - มีการ

นําขยะไปใช

ประโยชน

- ปริมาณขยะกอน

นําไปฝงกลบลดลง - 

พื้นที่กําจัดขยะแบบ

เทกองลดลง - มีการ

นําขยะไปใชประโยชน

กอง

สาธารณสุข

24 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานดาน

การบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด

 ๖ ตัน ๖ ลอ แบบอัดทาย

จํานวน ๑ คัน

2,400,000 การบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ

เทศบาลมีรถบรรทุก

ขยะที่เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

รวม 24 โครงการ 2,580,000 22,040,000 5,540,000 67,120,000 2,120,000
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงและฟนฟูสภาพ

ปาหนองพี

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ 

และฟนฟูสภาพปา

หนองพี

๑. เพื่อปรับปรุงทําความ

สะอาดพื้นที่ปาหนองพี ป

ละ ๑๐ ไร ๒. เพื่อฟนฟู

สภาพปาไมชุมชนโดยการ

ปลูกปาเพิ่ม ปละ ๑๐ ไร

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงพื้นที่

และปลุกตนไม

ฟนฟุสภาพปา

มีพื้นที่ปาสาธารณะ

ใหประชาชนไดใช

รวมกัน

กองชาง

2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําหนองหิน

เพื่อการเกษตร หมู ๒ ตําบลหาด

เสี้ยว

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา

หนองหิน เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร

ปลอยปลา 400,000 ตัว 

ปลูกตนไมผลเศรษฐกิจ 

700 ตน และกอสราง

สวนหยอมแหลงพักผอน 

เปนสถานที่ทองเที่ยว

170,000 185,000 270,000 270,000 มีแหลงน้ําที่เปน

แหลงพักผอน

สาธารณะ และ

เปนสถานที่

ทองเที่ยวของ ต.

หาดเสี้ยว และ

อําเภอศรีสัชฯ

แหลงน้ําหนองหินเปน

สถานที่พักผอน

สาธารณะและแหลง

ทองเที่ยวของตําบล

หาดเสี้ยวอําเภอ

ศรีสัชนาลัย

กองชาง

รวม 2 โครงการ 270,000 285,000 370,000 370,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.3. แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอมใหเขมแข็งปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนและแกไขปญหาความยากจน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2,565

1 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง

ยายยา หมูที่ 3 ต.หนองออ ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางสะพาน คสล. ผิว

การจราจรกวาง7ม. พรอม

ทางเดินเทาขางละ1ม. ยาว

40ม.

4,000,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

เพื่อประชาชนมี

สะพานขามอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

2 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมถนนสาย

ไปอางเก็บน้ําหวยแมสูง (สวนปา-

นาบน) หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวกเพื่อลดปญหา

ฝุนละออง

กอสรางถนนลาดยาง กวาง

 4.00 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

2,100,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก,มีถนน คสล.ที่

ไดมาตรฐานและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กองชาง

3 กอสรางปรับปรุง คสล. โดยลาดยาง

 ถนนสายชมปรีดา หมูที่ 1-2 

ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนมี

สภาพการสัญจรไปมา

ไดอยางดียิ่งขึ้น

กอสรางปรับปรุงถนน คสล.

 โดยลาดยาง กวาง 5 เมตร

 ยาว 1,610 เมตร รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 8,050 

ตารางเมตร

3,109,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกยิ่งขึ้น

กองชาง

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลลัพธ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
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2561 2562 2563 2564 2,565
ผลลัพธ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

4 กอสรางซอมแซมตลิ่งแมยมภายใน

เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อซอมแซมตลิ่งแม

ยมที่เกิดการทรุดตัว

พังทลาย

ซอมแซมโดยการเสริมดิน

และ เรียงหินริมตลิ่งแมน้ํา

ยม

5,000,000 ปองกันเหตุที่จะ

ทําใหทรัพยสิน

ของประชาชน

และสวนราชการ

เสียหาย

ประชาชนไมไดรับ

ความเดือดรอนจาก

ตลิ่งพังทลาย

กองชาง

รวม 4 โครงการ 9,209,000 5,000,000
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

1 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คา

ครุภัณฑ

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

และไฟฟา

เพื่อใชออกบริการ

เคลื่อนที่ในชุมชนใน

เขตเทศบาล

จัดซื้อลลําโพงเอนกประสงคพรอม

แอมปและไมคลอยคู  จํานวน 1 ชุด

10,000 สํานักปลัด

2 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คา

ครุภัณฑ

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใชประจําหอง

ประชุมเทศบาล

จัดซื้อเกาอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม  

จํานวน 60 ตัว

60,000 สํานักปลัด

3 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหพนักงาน

ปฏิบัติงานใน

สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 5 ตัว 10,000 สํานักปลัด

4 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใชการ

ติดตอสื่อสารภายใน

และภายนอก

สํานักงาน

ตูสาขาโทรศัพท PABX ไมนอยกวา

 4 สายนอก 40 สายใน จํานวน 1 

ชุด

60,000 สํานักปลัด

5 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใชในการรับ -สง

 เอกสาร

เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 30,000 สํานักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

6 แผนงาน

บริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

จัดซื้อปริ้นเตอร จํานวน 3 เครื่อง   

 - งานทะเบียนฯ -

 งานปองกันฯ - 

งานตรวจสอบภายใน

60,000 สํานักปลัด

7 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - คา

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพื่อใชในงาน

ธุรการ เพื่อพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

สําหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 

จอภาพไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน  1   เครื่อง

 22,000 กองสาธารณสุข

8 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธ 

ประชุม อบรม เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - ชุดไมโครโฟนไรสาย แบบคู

จํานวน  1  ชุด

 25,000 กองสาธารณสุข

9 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - ใชติดตั้งในอาคาร

สํานักงาน เพื่อ

บริการประชาชนผู

มาติดตอราชการ 

เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 - เครื่องปรับอาการแบบ

แยกสวน ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 

24000 บีทียู

 25,000 กองสาธารณสุข

10 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

  - โตะทํางานสํานักงาน  พรอม

กระจกปูโตะ  จํานวน  2  ตัว

 16,000 กองสาธารณสุข
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11 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

  - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

  - เกาอี้ทํางาน บุหนังเทียม

 มีที่ทาวแขน  จํานวน 

 2  ตัว

 6,000 กองสาธารณสุข

12 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - คา

ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธผล

การดําเนินงาน เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ิ ั ิ

 - เลนสซูมขนาดทางยาวโฟกัส ไม

นอยกวา 18-140f3.5-5.6G IF-ED

จํานวน  1  ชุด

 32,000 กองสาธารณสุข

13 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อจัดเก็บ

เอกสาร ใหเปน

ระเบียบ หมวดหมู 

เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - ตูเหล็ก 2 บาน 

กระจกเลื่อน  จํานวน 2 ตู

 11,000 กองสาธารณสุข

14 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อจัดเก็บ

เอกสาร ใหเปน

ระเบียบ หมวดหมู 

เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 - ตูเหล็กเก็บเอกสาร  4 ลิ้นชัก  

จํานวน  1  ตู

 7,900 กองสาธารณสุข
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15 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - ใชติดตั้งในอาคาร

สํานักงาน เพื่อ

บริการประชาชนผู

มาติดตอราชการ 

เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ป ิ ั ิ

 - เครื่องปรับอาการแบบแยกสวน 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24000 บีทียู  จํานวน 1 

เครื่อง

 30,000 กองสาธารณสุข

16 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

งานบาน

งานครัว

 - เพื่อบริการผูมา

ติดตอราชการ เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ป ิ ั ิ

 - เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอ

ทอ ขนาด 2 กอก

จํานวน  1  ตู

 26,000 กองสาธารณสุข

17 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ    - คา

บํารุงรักษา

และ

ปรับปรุง

ที่ดินและ

่ 

 - เพื่อบริการผูมา

ติดตอราชการ เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - กอสรางตอเติมและปรับปรุง

อาคารสํานักงานกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

 100,000.- กองสาธารณสุข

18 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

กอสราง

 - เพื่อใชเก็บน้ํา

สํารองกรณี

น้ําประปาไมไหล ใน

ตลาดสดเทศบาล

ํ ี้

 - ถังเก็บน้ําขนาดไมต่ํากวา 2,000 

ลิตร  จํานวน 2 ถัง

 30,000.- กองสาธารณสุข

19 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

โรงงาน

 - เพื่อใชในการ

ซอมแซมปรับปรุง 

เครื่องมือ อุปกรณ

ตางๆ  เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - ตูเชื่อมไฟฟาแบบเคลื่อนที่

จํานวน  1  เครื่อง

 8,000.- กองสาธารณสุข
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20 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

โรงงาน

 - เพื่อยกสุกรขึ้น

แขวนแทงคอเอา

เลือดออก

 - จัดซื้อรอกสําหรับยกสุกรขึ้น

แขวนแทงคอเอาเลือดออกจํานวน 

1 ชุด

 250,000. กองสาธารณสุข

21 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

โรงงาน

 - เพื่อชวยลด

อุณหภูมิของซาก

สุกรหลังออกจาก

เครื่องลวกและ

ปนขน

 - จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน 2 

เครื่อง

 30,000 กองสาธารณสุข

22 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

 - ใชสําหรับดูดและ

ขนถายสิ่งปฏิกูลใน

เขตเทศบาลฯ

 - จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

ขนาด  3,000 ลิตร  จํานวน  1  คัน

 1,500,000 กองสาธารณสุข

23 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

และ

การแพทย

 - เพื่อคัดกรอง

สุขภาพของ

ประชาชน

- เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคเรื้อรัง

 - โครงการจัดซื้ออุปกรณทางการ

แพทยและวิทยาศาสตรการแพทย

 30,000 กองสาธารณสุข

24 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาตูเชื่อมโลหะขนาด

เล็ก ๑๔๐ แอมป จํานวน ๒ เครื่อง 

  โดยมีคุณลักษณะเปนตูเชื่อมโลหะ

ขนาดเล็ก ๑๔๐ แอมป จํานวน ๒ 

เครื่อง

10,000 กองชาง
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25 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาตูเชื่อมโลหะขนาด

ใหญ ๓๐๐ แอมป จํานวน ๑ เครื่อง

   โดยมีคุณลักษณะเปนตูเชื่อม

โลหะขนาดใหญ ๓๐๐ แอมป 

จํานวน๑ เครื่อง

30,000 กองชาง

26 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเทปวัดระยะ ยาว 

๕๐ เมตร จํานวน ๒ มวน   โดยมี

คุณลักษณะเปนเทปวัดระยะเหล็ก

เคลือบไนลอน ความยาว 50 เมตร 

กวาง 13 มม.

4,000 กองชาง

27 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเครื่องตัดหญาหลัง

แข็ง   โดยมีคุณลักษณะเปนเครื่อง

ตัดหญาหลังแข็ง จํานวน๕ เครื่อง

47,500 กองชาง

28 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเครื่องตัดเหล็ก (ไฟ

เบอรตัดเหล็ก) ขนาด ๑๔ นิ้ว   

โดยมีคุณลักษณะเปนกําลังไฟฟาไม

นอยกวา ๒,๐๐๐ W ความเร็วรอบ

ไมนอยกวา ๓,๘๐๐

10,000 กองชาง

29 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหารถกระเชา

เอนกประสงค ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน 

  โดยมีคุณลักษณะเปนซื้อ

รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพรอม

กระเชาไฟเบอรกลาส

กองชาง
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30 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

  จํานวน ๒ เครื่อง   โดยมี

คุณลักษณะเปนมีหนวยประมวลผล

กลางไมนอยกวา ๔ แกนหลัก

60,000 กองชาง

31 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาตูสี่ลิ้นชัก จํานวน ๔ 

ตู   โดยมีคุณลักษณะเปนไปตาม

มาตรฐานครุภัณฑ ป๒๕๖๑

31,600 กองชาง
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32 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาเครื่องพิมพเช็ค

   โดยมีคุณลักษณะเปน-หัวพิมพ

สามารถปรับระดับความ หนาบาง

ของสมุดไดอยางอัตโนมัต-ิมีเข็ม

พิมพ จํานวน 24 เข็มพิมพ-

ความเร็วในการพิมพ High Speed

 Draft 510 cpsDraft 300 cps 

N.L.Q. 150 cps L.Q 100 cps-

ความกวางในการพิมพสูงสุดที่ 245

 mm 94 ตัวอักษร-หนวยความจํา

ไมนอยกวา 512 kb-กระแสไฟฟา 

240 VAC ,50 - 60 Hz- การ

แสดงผล LCD with 2 line each 

with 20charaters 5 push 

buttons 4 status LED ระบบ

ตอเชื่อมมาตรฐาน RS 232 serial ,

IEEE 1284parallel, US สั่งพิมพ

งานจากโปรแกรมผานคอมพิวเตอร

40,000 กองคลัง
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33 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  

ชนิดแขวนจํานวน  1 เครื่อง   โดย

มีคุณลักษณะเปนเครืองปรับอากาศ

 แบบแยกสวน ชนิดแขวนขนาด  

32,000 บีทียูเครืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดแขวน 1) ขนาด

ที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 

32,000 บีทียู 2)ราคาที่กําหนดเปน

ราคาที่รวมคาติดตั้ง3) 

เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ

ในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสากหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 

4)ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดความเย็น

และหนวยระบายความรอนจาก

โรงงานเดียวกัน 5)

42,300 42,300 สํานักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

เครื่องปรับอากาศที่มีฟองอากาศ 

เชนตะแกรงไฟฟา (Electric grids)

 หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา

(Ionizer) เปนตน สามารถดักจับ

อนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณ

สามารถทําความสะอาดไดชนิดตั้ง

พื้นหรือแขวนชนิดติดผนัง           

6) มีความหนวงเวลาทํางานของ

คอมเพรสเซอร7) การจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ 

(นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ ครั้งที3่/2539 (ครั้งที่ 57) 

เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2539  

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย

ใหพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ

สูง(EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

 โดยใชหลักการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ คือถาจํานวนบีทียูเทากัน

 ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวน

วัตตที่นอยกวา ถาจํานวนบีทียูไม

เทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวย

จํานวนวัตต(บีทียูตอวัตต)ผลไดคือ

คาEER ถาคาEERสูงถือวา

เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง

สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา

8)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1)แบบแยกสวน ประกอบสวน 

ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 

ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว

 4 เมตร สายไฟฟายาวไมเกิน 4 

เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

34 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อโตะทํางาน

เหล็กจํานวน  1 ตัว    โดยมี

คุณลักษณะเปนโตะทํางานเหล็ก 

จํานวน 1 ตัวมีรายละเอียด ดังนี้

ขนาด กวาง 121.9  x ลึก 66  x สูง

 75 ซม.ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก 

ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชักพรอมกุญแจล็

อกลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจครุภัณฑ

ดังกลาวตั้งจายนอกเหนือบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ แต

จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

จัดหาตามราคาทองตลาด ตาม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

8,000 สํานักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

35 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อไมคประชุม

แบบไรสาย จํานวน 3 ชุด   โดยมี

คุณลักษณะเปนไมคประชุมแบบไร

สาย จํานวน 3 ชุด รายละเอียดใน 

1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท 

ประกอบดวยชุดควบคุม 1 ตัวไมค

ประชุมแบบไรสาย 8 ตัว ชวง

ความถี่ UHF 590-890MHz

หนาจอแสดงความถี่แตละชาแนล

(ไมคประชุม)กานไมคประชุมยาว 

70 cmมีไฟ LED แสดงสถานการ

ทํางานของไมคระยะรับสงสัญญาณ

ไกลสูงสุด 100 เมตรใชถาน AA 

1.5V 2 กอนแบตเตอรรี่ใชไดงาน

ตอเนื่อง 6-8 ชั่วโมงสามารถใช

รวมกัน  3 ชุด (24 ไมค)ขนาดชุด

ควบคุม 480x190x45 mm

69,000 สํานักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

36 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาเครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 

3,000 ANSI Lumensจํานวน 1 

เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะเปน 1) 

เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว 

สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 2) ใช 

LCD Panel หรือระบบ DLP 3) 

ระดับ SVGA หรือ XGA เปนระดับ

ความละเอียดของภาพที่ True 4) 

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความ

สวางขั้นต่ําครุภัณฑดังกลาวตั้งจาย

ตามเกณฑราคากลางและบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ มกราคม 

2561

28,200 กองวิชาการ

และแผนงาน



- 172 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

37 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาโทรทัศน แอล 

อี ด(ีLED TV) แบบSmartTV ขนาด

 40 นิ้วจํานวน 1 เครื่อง   โดยมี

คุณลักษณะเปน1) ระดับความ

ละเอียด เปนความละเอียดของ

จอภาพ(Resolution) 1920 x 

1080 พิกเซล 2) ขนาดที่กําหนด

เปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว3) 

แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ 

LED Backlight4) สามารถเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตได (Smart TV)5) ชอง

ตอ HDMI ไมนอยกวา 2 

ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ

สัญญาณภาพและเสียง6) มีตัวรับ

สัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

17,700 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

38 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

งานบาน

งานครัว

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาตูเย็น ขนาด 5

 คิวบิกฟุต 1 หลัง   โดยมี

คุณลักษณะเปน 1) ขนาดที่กําหนด

เปนความจุภายในขั้นต่ํา 2) ขนาด

ความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต เปน

รุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร

 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 3) การจัดซื้อตูเย็น

ขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาดวย

นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคา

6,500 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

39 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อ

รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี

จํานวน 1 คัน   โดยมีคุณลักษณะ

เปน1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา(1) กรณี

ขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5

 ซีซี    หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่

กําหนดไมเกิน 5 ซีซี    เปน

รถจักรยานตยนตตามขนาด ซีซี ที่

กําหนดไว(2) ราคากลางที่กําหนด

ไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

40,800 กองวิชาการ

และแผนงาน

40 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2

 บานจํานวน 1 หลัง   โดยมี

คุณลักษณะเปน1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น3)

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑดังกลาวตั้งจายตามเกณฑ

ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ มกราคม 2561

5,500 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

41 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อตูลําโพง

อเนกประสงคเคลื่อนที่ ชนิดพกพา 

จํานวน 1 ชุด   โดยมีคุณลักษณะ

เปน -  คาจัดหาตูลําโพง

เอนกประสงคเคลื่อนที่ ชนิดพกพา  

  จํานวน 1 ชุด  - ลําโพงแบบ 

2-Ways, ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว   

         - เปนตูแอมป

อเนกประสงค- พรอมชุดไมโครโฟน

 x 2 ตัว                    - ขาตั้ง

ลําโพง x 2 ตน พรอมสายลําโพง    

      - 

สามารถเชื่อมตอ USB  และระบบ 

Bluetooth หรือ ระบบ Wifi ได    

    - รับประกันสินคาอยางนอย 1 ป

30,000 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

42 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาอุปกรณถาย

วีดีโอและภาพนิ่งจํานวน 1 ชุด   

โดยมีคุณลักษณะเปน -  ขนาดดาม

จับ 61.8 x 48.2 x 161.5 มม.      

    - ขนาด Gimbal 125.06 

x109.15x90.98 มม.               -

ชวงการสั่นสะเทือน 0.03 องศา     

 - เชื่อมตอผาน Bluetooth 4.0 LE

   - แบตเตอรี่ ขนาด 980 mAh 

    - เปนอุปกรณกันสั่นสําหรับถาย

วิดีโอสามารถใชงานรวมกับสมารท

โฟนรุนที่มีหนาจอไมเกิน 5.5 นิ้ว-ที่

ดามจับของตัวอุปกรณมีปุมสําหรับ

สั่งงานครบ ไมวาจะเปนปุมหมุน

กลองไปตามทิศทางตางๆ ปุม

สําหรับถายวีดิโอ ปุมถายภาพ และ

ปุมสลับกลองหนา-หลัง

25,000 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

43 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาไมคไรสาย   

โดยมีคุณลักษณะเปน-  การปรับ

คลื่นความถี่วิทยุ GFSk- ยานความถี่

 2.4 GHz (2405-2478MHz)-การ

ตอบสนองความถี่ 35 Hz - 14KHz

 +-3dB-สัญญาณ/เสียงรบกวน 76 

dB ขึ้นไป-การบิดเบือน 0.1 % 

หรือนอกวา-ชองเสียบสัญญาณเสียง

 แจ็คมินิขนาด 3.5 มม.-ชวงการใช

งาน 50 เมตร (164 ฟุต)

5,500 กองวิชาการ

และแผนงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

44 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาโครงการจัดซื้อ

คอมพิวเตอรโนตบุค   โดยมี

คุณลักษณะเปน จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค สาหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องคุณ 

ลักษณะพื้นฐาน - มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 

1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1)ใน

กรณีที่มีหนวยความ จํา แบบ 

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา

 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz

 และมีหนวยประมวลผลดาน

กราฟก (Graphics Processing 

Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ2) 

ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ 

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา

 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz

ี โ โ ี ิ่ ั

21,500 กองสาธารณสุข



- 179 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard 

Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 

จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่

รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว  มDีVD-RW หรือ

ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)

 หรือภายนอก (External) จํานวน 

1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง   

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

 USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

 ชอง  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI 

หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 

ชอง        - สามารถใชงานไดไม

นอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,

 n, ac) และ Bluetooth

45 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กแบบ 2  บาน จํานวน  1  ตู 

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม  (มอก.)

5,500 กองคลัง



- 180 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

46 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1  ตู 

1) มีหูลิ้นชัก

2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.)

7,900 กองคลัง

47 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

ตูลอกเกอร  18  ชองจํานวน  3  ตู 

1) มีมือจับชนิดฝง

2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม  (มอก.)

8,000 กองคลัง

48 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

เกาอี้สํานักงานจํานวน  1  ตัว       

1) พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครง

เหล็กบุฟองน้ําหุมหนังเทียม          

2) ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก

3) ขาพลาสติก 5 แฉก ลอ

พลาสติกคู   4)  สามารถหมุนเกาอี้

ไดรอบตัว       5)  ปรับระดับเกาอี้

ระบบ  Gas Lifing 6)  ปรับระดับ

ความสูงของเกาอี้ได    7)  รองรับ

น้ําหนักไดสูงสุด  80  กก.

2,600 กองคลัง



- 181 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

49 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร

 แบบ LED หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ,รองรับ

ความละเอียดการแสดงผลไมนอย

กวา1,366x768 Pixel ,มี Refresh

 Rate  ไมนอยกวา 60 Hz ,มี 

Contrast Ratio  ไมนอยกวา 600:1

2,800 กองวิชาการ

และแผนงาน

50 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร

เกาอี้สํานักงานจํานวน  1  ตัว       

1) พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครง

เหล็กบุฟองน้ําหุมหนังเทียม          

2) ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก

3) ขาพลาสติก 5 แฉก ลอ

พลาสติกคู 4)  สามารถหมุนเกาอี้

ไดรอบตัว       5)  ปรับระดับเกาอี้

ระบบ  Gas Lifing 6)  ปรับระดับ

ความสูงของเกาอี้ได    7)  รองรับ

น้ําหนักไดสูงสุด  80  กก.

2,600 กองวิชาการ

และแผนงาน



- 182 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

51 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

ใชติดตั้งในอาคาร

สํานักงาน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการ

บริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ 

ชนิดแขวน  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 

คุณลักษณะเฉพาะ

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํา

กวา 13,000 บีทียู

2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคา

ติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มี

ความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000บีทียู ตอง

ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟเบอร 5

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย

สงความเย็นและหนวยระบายความ

รอนจากโรงงานเดียวกัน

23,000 สํานักปลัด



- 183 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

5) มีความหนวงเวลาการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาดอื่นๆ(นอกเหนือขอ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) สูงกวา

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกสวน ประกอบดวย

อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ

ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาม 4 

เมตร สายไฟไมเกิน 15 เมตร

8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิด

แขวนขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู



- 184 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

52 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค(Smart Card 

Reader) จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา

 ดังนี้

- สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง

นอย

2,100 สํานักปลัด



- 185 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

53 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค(Smart Card 

Reader) จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา

 ดังนี้

- สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง

นอย

2,100 กองคลัง



- 186 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

54 บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค(Smart Card 

Reader) จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา

 ดังนี้

- สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง

นอย

700 กองวิชาการ

และแผนงาน



- 187 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

55 เคหะและ

ชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค(Smart Card 

Reader) จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา

 ดังนี้

- สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง

นอย

700 กองชาง



- 188 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

56 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค(Smart Card 

Reader) จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา

 ดังนี้

- สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง

นอย

2,100 กองสาธารณสุข



- 189 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

57 การรักษา

ความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อสรางมาตรการ

ปองกันและรักษา

ความปลอดภัยใน

สํานักงานเทศบาลฯ

และในชุมชนในเขต

เทศบาลให

ครอบคลุมทุกชุมชน

 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) (ตาม

รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด)

1,400,000 499,520 400,000 500,000 500,000 สํานักปลัด

58 การรักษา

ความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัฑณ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อใชในการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยและ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยแลง

จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําชวย

ดับเพลิง ขนาดความจุไมนอยกวา 

10,000 ลิตร จํานวน  1 คัน

3,500,000 3,500,000 สํานักปลัด



- 190 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

59 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ   ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานและ

ใชในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎรและ

บัตร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานไมนอย ดังนี-้ มี

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก(4 core)

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

อยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ

Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา

4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz

 และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก

(Graphics Processing Unit)ไม

นอยกวา 10 แกน หรือ 2.)ในกรณี

ที่มีหนวยความจํา แบบCache 

Memory รวม ในระดับ(Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB 

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz

22,000 22,000 สํานักปลัด



- 191 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง-

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

DDR4 หรือดีกวา ขนาด ไมนอยกวา

 8 GB- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SATAหรือดีกวา ขนาดความจุ ไม

นอยกวา1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Driveขนาดความจุไมนอย

กวา 120 GBจํานวน 1 หนวย - มี

จอภาพที่รองรับความละเอียดไม

นอยกวา 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย



- 191 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

60 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  

ชนิดแขวนจํานวน  1 เครื่อง   โดย

มีคุณลักษณะเปนเครืองปรับอากาศ

 แบบแยกสวน ชนิดแขวนขนาด  

32,000 บีทียูเครืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดแขวน 1) ขนาด

ที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 

32,000 บีทียู 2)ราคาที่กําหนดเปน

ราคาที่รวมคาติดตั้ง3) 

เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ

ในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสากหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 

4)ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดความเย็น

และหนวยระบายความรอนจาก

โรงงานเดียวกัน 5)

84,600 กองชาง



- 192 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

เครื่องปรับอากาศที่มีฟองอากาศ 

เชนตะแกรงไฟฟา (Electric grids)

 หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา

(Ionizer) เปนตน สามารถดักจับ

อนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณ

สามารถทําความสะอาดไดชนิดตั้ง

พื้นหรือแขวนชนิดติดผนัง           

6) มีความหนวงเวลาทํางานของ

คอมเพรสเซอร7) การจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ 

(นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ ครั้งที3่/2539 (ครั้งที่ 57) 

เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2539  

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย

ใหพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ

สูง(EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

 โดยใชหลักการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ คือถาจํานวนบีทียูเทากัน

 ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวน

วัตตที่นอยกวา ถาจํานวนบีทียูไม

เทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวย

จํานวนวัตต(บีทียูตอวัตต)ผลไดคือ

คาEER ถาคาEERสูงถือวา

เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง

สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา

8)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1)แบบแยกสวน ประกอบสวน 

ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 

ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว

 4 เมตร สายไฟฟายาวไมเกิน 4 

เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

61 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหารถบรรทุก 6 ลอ

จํานวน 1 คัน ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 

ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 

4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต

1,375,000 กองชาง



- 194 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

62 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ   ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานประมวลผล  มี

คุณลักษณะพื้นฐานไมนอย ดังนี้     

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)

 ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core)

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

อยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ

Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา

4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz

 และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก

(Graphics Processing Unit)ไม

นอยกวา 10 แกน หรือ 2.)ในกรณี

ที่มีหนวยความจํา แบบCache 

Memory รวม ในระดับ(Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB 

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz

22,000 กองชาง



- 195 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง-

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

DDR4 หรือดีกวา ขนาด ไมนอยกวา

 8 GB- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SATAหรือดีกวา ขนาดความจุ ไม

นอยกวา1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Driveขนาดความจุไมนอย

กวา 120 GBจํานวน 1 หนวย - มี

จอภาพที่รองรับความละเอียดไม

นอยกวา 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชอง

เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
63 เคหะและชุมชนคาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โรงงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเลื่อยวงเดือนไฟฟา 

แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว โดยมี

ลักษณะ 1) ขับดวยมอเตอรไฟฟา 

ขนาดไมนอยกวา 1,700 วัตต 

ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 

รอบตอนาที  2)ตัดตนไมไดหนา ไม

นอยกวา ๖๐ มิลลิเมตร  ๓) ขนาด

ที่กําหนดเปนขนาดเสนผาศุนย

กลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา

6,900 กองชาง



- 196 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

64 เคหะและชุมชนคาครุภัณฑ ครุภัณฑ

โรงงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาเครื่องปมลม จํานวน

 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ปมลม

สายพาน 3 แรง  2 สูบ 100 ลิตร

9,900 กองชาง

65 เคหะและชุมชนคาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาสวาน โรตารี่สกัด 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ 

พิกัดกําลังไฟ 850 w  แรงกระแทก

ที่ความเร็ว 0-4000 พิกัด bpm 

ความเร็วพิกัด 0-900 rpm ระบบ

จับยืด SDS-plus

9,000 กองชาง

66 เคหะและชุมชนคาครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาสวาน hammer 

Drill จํานวน 1 เครื่อง โดยมี

ลักษณะ พิกัดกําลังไฟ 710 w  

อัตราเจาะกระแทกตอนาที (ipm)  

0-48000 ความเร็วรอบบตัวเปลา

(rpm)  0-3200

3,000 กองชาง



- 197 - 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

67 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

ประมวลผล จํานวน  3 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 

1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1. ใน

กรณีที่มีหนวยความจํา แบบ 

Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา

 4 MB ตองความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz

 และมีหนวยประมวลผลดาน

กราฟก (Graphics Processing 

Unit)ไมนอยวา 10 แกน หรือ 2.ใน

กรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache

66,000 กองคลัง

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง
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68 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อสงเสริมและ

กระตุนพัฒนาการ

ทางดานรางกาย

กลามเนื้อ อารมณ

และสติปญญาของ

เด็ก

จัดหาเครื่องเลนสนามจํานวน 2 แหง 50,000 50,000 กองการศึกษา

69 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการออก

กําลังกายของ

ประชาชน

จัดหาเครื่องออกกําลังกายจํานวน 2

 แหง

100,000 100,000 กองการศึกษา

70 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน การ

บริการประชาชน

 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

ขนาด 12000 บีทียู

 24,200 กองสาธารณสุข

71 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน การ

บริการประชาชน

 - จัดซื้อถังน้ําแบบเสตนเลส ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2000 ลิตร 

จํานวน 1 ใบ

 18,000 กองสาธารณสุข

72 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

  - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 

จํานวน 6 ตัว

 15,000 กองสาธารณสุข
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73 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

สํานักงาน

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน การ

บริการประชาชน

 - เกาอี้ทํางาน บุหนังเทียม มีที่เทา

แขน

 8,000 กองสาธารณสุข

74 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธ 

นําเสนอผลงาน 

ประชุม อบรม เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 

40000 ANSI Lumens คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังนี้

1. เปนเครื่องฉายเลนสเดียว

สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ 

2. ใช LCD Panel หรือ ระบบ

DLP จํานวน 1 เครื่อง

3. ระดับ XGA เปนระดับความ

ละเอียดของภาพที่ True

4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคา

ความสองสวางขั้นต่ํา

  42,500 กองสาธารณสุข
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75 แผนงาน

สาธารณสุข

 - คา

ครุภัณฑ

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

 - ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธ 

นําเสนอผลงาน 

ประชุม อบรม เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อเลนสสําหรับกลองดิจิตอลที่

 จํานวน 1 ชิ้น คุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้

1. ขนาดทางยาวโฟกัส ไมต่ํากวา

18-105 มม.

2. ขนาดรูรับแสง ไมนอยกวา f/3.5

 - 4.6

3. มีระบบลดภาพสั่นไหว

  20,000 กองสาธารณสุข

76 แผนงาน

สาธารณสุข

 - คา

ครุภัณฑ

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

 - ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธ 

นําเสนอผลงาน 

ประชุม อบรม เปน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 1

 ชุด คุณลักษณะสังเขปดังนี้

 - ขนาดลําโพงไมต่ํากวา 15 นิ้ว 

พรอมไมคลอย จํานวน 2 ตัว มี

แบตเตอรี่ พรอมลอลาก กําลังวัตต

ไมต่ํากวา 450 กําลังขยายสูงสุดไม

ต่ํากวา 900 วัตต กําลังไฟ AC : 

220v/50Hz มีระบบปรับระดับเสียง

 และปรับระดับคุณภาพเสียง มีไฟ 

LED แสดงสถานะ สามารถเลนไฟล

เพลง ซีดี MP3 ชอง USB,SD Cade 

  10,000 กองสาธารณสุข
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77 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - คา

ครุภัณฑ

การเกษตร

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานบริการ

ประชาชน

 - จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ ชนิด

แรงดันน้ําคงที่ จํานวน 1 เครื่อง

 8,000 กองสาธารณสุข

78 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - คา

ครุภัณฑ

การเกษตร

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานบริการ

ประชาชน

 - จัดซื้อเครื่องลางอัดฉีด 3 สูบ 

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 28,000 กองสาธารณสุข

79 แผนงาน

เทศพาณิชย

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

 - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานดานการ

บริหารจัดการขยะ

มูลฝอย

 - จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน

 6 ลอแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

 2,400,000 กองสาธารณสุข

80 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

งานบาน

งานครัว

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

โครงการจัดหาจัดหาตูเย็น ขนาด 5

 คิวบิกฟุต 1 ตู   โดยมีคุณลักษณะ

เปน 1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุ

ภายในขั้นต่ํา 2) ขนาดความจุไม

นอยกวา 5 คิวบิกฟุต เปนรุนที่

ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นให

พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาดวยนอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคา

6,500 กองวิชาการ

และแผนงาน
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81 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อใชบริการ

สาธารณะ ดานหอ

กระจายขาวหมูบาน

และชุมชน

จัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD จํานวน 

5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

รองรับการเลนแผน CD/VCD      

 /DVD/MP3

มีชองตอ USB ที่ดานหนา รองรับ

การเลนเพลงและหนัง

พรอมรีโมทคอนโทรลควบคุม

10,000 กองวิชาการ

และแผนงาน

82 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อใชบริการ

สาธารณะ ดานหอ

กระจายขาวหมูบาน

และชุมชน

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 5 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเปนเครื่อง

ขยายเสียงชนิด 1,000 w ขึ้นไป

200,000 กองวิชาการ

และแผนงาน

83 บริหารงาน

ทั่วไป

คาครุภัณฑ   ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานและ

ใชในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก จํานวน 1 เครื่อง            

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

16,000 สํานักปลัด
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

 DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา

 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด

 SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย

84 แผนงาน

สาธารณสุข

 ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพื่อใชในงาน

ธุรการ เพื่อพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifunction เลเชอร หรือ LED 

สี คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เปนอุปกรณที่มีความสามารถ

เปน Prineter ,Copier และ

Scanner ภายใตเครื่องเดียวกัน

2. มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพขาวดํา

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18

 หนาตอนาที (ppm)

4. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยก วา 18 หนา

ตอนาที (ppm)

  15,000 กองสาธารณสุข
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5. มีหนวยความจํา (Memory

ขนาดไมนอยกวา 256 MB          

6. สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4

 (ขาวและดํา) ได                   7.

 มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด 

ไมนอยกวา 1200x1200 dpi 8. มี

ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Doc ument Feed)         9. 

สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอย

กวา 99 สําเนา

10. สามารถยอและขยายได 25 ถึง

 400 เปอรเซ็นต

11.มีชองเชื่อมตอ (interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

12. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชองหรือสามารถใช

งานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b,g,n) ได               

13. มีถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 150 แผน

14. สามารถใชไดกับ A4

Letter,legal และCustom
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หลัก

85 เคหะและ

ชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงานของ

หนวยงาน

 - โครงการจัดหารถกระเชา

เอนกประสงค ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน 

  โดยมีคุณลักษณะเปนซื้อ

รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพรอม

กระเชาไฟเบอรกลาส

2,500,000 กองชาง

รวม 85 โครงการ 1,630,000 1,069,720 5,946,200 3,172,000 4,000,000 
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สวนท่ี  4 
การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 โดยการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 โดยการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน  เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
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โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมิน คุณ ภ าพแผน พัฒ นา จะติ ดตามและประเมินผลด วยระบบ  e-plan  

(www.dla.go.th) 
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได  
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน  

2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน 

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

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

http://www.dla.go.th/
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