
ส่วนที�  2 

สภาพทั�วไปและข้อมูลพื�นฐานสําคญัของเทศบาลตาํบลหาดเสี�ยว 

1.  สภาพทั�วไป 

1.1  ประวตัิความเป็นมา   

(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จดัตั�งสุขาภิบาลหาดเสี� ยว อาํเภอศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั   
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เล่มที(     73    ตอนที(    75    ลงวนัที(  20  กนัยายน  2499  จาํนวนพื�นที(
ประมาณ  0.51  ตารางกิโลเมตร 

(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื(อง เปลี(ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหาดเสี� ยว  อาํเภอศรีสัชนาลยั   
จงัหวดัสุโขทยั   ลงวนัที(  3  มกราคม  2523 เปลี(ยนเขตสุขาภิบาลหาดเสี� ยวใหม่  จากเดิม  0.51  ตารางกิโลเมตร  
เป็น  6.04  ตารางกิโลเมตร 

(3) พระราชบญัญติัเปลี(ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ยกฐานะสุขาภิบาล 
เป็นเทศบาล     เมื(อวนัที(  25    พฤษภาคม  2542    
           (4)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื(อง  ยบุรวมสภาตาํบลหาดเสี� ยวเขา้กบัเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว    
อาํเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาทั(วไป  เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง ลงวนัที(  15  
กนัยายน  2547  รวมพื�นที(   จากเดิม   6.04  ตารางกิโลเมตร  เป็น  44   ตารางกิโลเมตร 

   
     1.2  ลกัษณะที�ตั�ง 

เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยวตั�งอยูท่างทิศเหนือของอาํเภอสวรรคโลก   จงัหวดัสุโขทยั   ตามถนน 
สวรรคโลก -  ศรีสัชนาลยั  ระยะห่างจากจงัหวดัประมาณ  67  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  540  
กิโลเมตร 

อาณาเขต 

ทศิเหนือ   
ตั�งแต่หลกัเขตที(  1 ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวเขตตาํบลหาดเสี� ยว   และตาํบลป่างิ�ว   ไป 

ยงัหลกัเขตที(  1   ของเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว (เดิม)  และมาตามแนวถนนทางหลวงแผน่ดิน  หมายเลข  102  
ตอน  ศรีสัชนาลยั  -   อุตรดิตถ ์  มาบรรจบหลกัเขตที(  2   บริเวณพิกดั  845384   

ทศิตะวนัออก  
จากหลกัเขตที(  2 ไปทางทิศตะวนัออก  ตามแนวเขตเส้นแบ่งตาํบลหาดเสี� ยว  หมู่ที(  2 และตาํบล  

ป่างิ�ว  จนมาบรรจบหลกัเขตที(  3  ที(บริเวณพิกดั  905345  ที(จุดเส้นแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  และตาํบล             
หนองออ้   อาํเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั 
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ทศิใต้  
จากหลกัเขตที( 3  ไปทางทิศตะวนัตก  ตามเส้นแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  หมู่ที(  2 และตาํบลท่าชยั 

ลงไปทางทิศใต ้  จนมาบรรจบหลกัเขตที(  4  ที(บริเวณพิกดั  875327  ที(จดัแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  และตาํบล
หนองออ้  อาํเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั 

ทศิตะวนัตก  
จากหลกัเขตที(   4  ไปทางทิศตะวนัตก  ตามแนวแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  หมู่ที( 1 บา้นหาดเสี� ยว      

กบัตาํบลหนองออ้    อาํเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั  จนบรรจบหลกัเขตที(  4   ของเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว 
(เดิม)  และมาตามเส้นแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  หมู่ที(  3   บา้นหาดสูง  กบั  ตาํบลหนองออ้  อาํเภอศรีสัชนาลยั  
จงัหวดัสุโขทยั   จนบรรจดหลกัเขตที(  5  ที(บริเวณพิกดั  770360  ที(จุดเส้นแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว   กบัตาํบล
บา้นแก่ง  อาํเภอศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั 
          จากหลกัเขตที( 5  ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตตาํบลหาดเสี� ยว  กบัตาํบลบา้นแก่ง   อาํเภอ
ศรีสัชนาลยั   จงัหวดัสุโขทยั 

  

    1.3 เขตการปกครองและการบริหาร 

ครอบคลุมพื�นที(ทั�งหมดของตาํบลหาดเสี� ยว  ตั�งแต่หมู่ที( 1 - 5  และครอบคลุมพื�นที(บางส่วนของ 
หมู่ที(  3  และหมู่ที(   4  ตาํบลหนองออ้  จาํนวนพื�นที(ประมาณ  44   ตารางกิโลเมตร 
        ประชากร  
  

รายการ ปีปัจจุบัน(2556) ปีที�แล้ว(2555) 2 ปีที�แล้ว(2554)  

ประชากรชาย 3,291 3,311 3,294 (คน) 
ประชากรหญิง 3,711 3,700 3,692 (คน) 
รวมประชากร 7,002 7,011 6,986 (คน) 
บา้น 3,195 3,126 2,982 (หลงัคาเรือน) 

    
ประชากร / ความหนาแน่นเฉลี(ย   159   คน / ตารางกิโลเมตร 
ขอ้มูลประชากร   ณ  วนัที(     30   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556   จากสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ(นเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว 
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แผนที�เทศบาลตําบลหาดเสี�ยว 

 
1.4  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

พื�นที(เป็นที(ราบลุ่ม  มีแม่นํ�ายมไหลผา่น  ภูมิอากาศ  ฤดูร้อนอยูร่ะหวา่งเดือน  มีนาคม  -มิถุนายน    
ฤดูฝนอยูร่ะหวา่งเดือน  กรกฎาคม  -  ตุลาคม   และฤดูหนาวอยูร่ะหวา่งเดือน  พฤศจิกายน   -  กุมภาพนัธ์   

     

     1.5  การตั�งถิ�นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ ตั�งถิ(นฐานอยูห่นาแน่นบริเวณฝั(งแม่นํ� ายม และสองขา้งทางถนนสาย 
หลกั  ไดแ้ก่  ถนนสายสวรรคโลก - ศรีสัชนาลยั - อุตรดิตถ ์  พื�นที(ประชาชนอยูห่นาแน่นที(สุด  ไดแ้ก่   บริเวณ
ตลาดสด  และตลาดกลางฯ  เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คา้ขาย
และทอผา้พื�นเมือง 
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2.  สภาพโครงสร้างพื�นฐาน 

2.1  การคมนาคม/การจราจร   มีถนนหลวงสายหลกั  สายที(ใชติ้ดต่อระหวา่งเทศบาลกบัอาํเภอและ  
จงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถนนสายศรีสัชนาลยั - สวรรคโลก , ถนนสายศรีสัชนาลยั- แพร่,ถนนศรีสัชนาลยั -  
อุตรดิตถ ์  ,    ถนนศรีสัชนาลยั  -  สารจิตร   สาํหรับถนนสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนน  คสล.  รองลง
ไปเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยาง   การคมนาคมใชไ้ดส้ะดวกทุกฤดูกาล    

2.2  การประปา    
ครัวเรือนที(ใชบ้ริการนํ�าประปา  จาํนวน    2,200   หลงัคาเรือน 
หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา  ของส่วนทอ้งถิ(น    -    แห่ง             

ประปาภูมิภาค      1        แห่ง 
     ประปาหมู่บา้น   -      แห่ง 

นํ�าประปาที(ผลิตได ้   จาํนวน  2,400   ลบ.ม. / วนั  อตัราการผลิต  2,500 ลบม./ชม. 
นํ�าประปาที(ตอ้งการใช ้   จาํนวน  1,800  ลบ.ม. /วนั 
แหล่งนํ�าดิบสาํหรับผลิตนํ�าประปา  คือ    (       )  แหล่งนํ�าใตดิ้น  ( √  )  แหล่งนํ�าผวิดิน 
มีแหล่งนํ�าสาํหรับผลิตนํ�าประปาหรือไม่  (       )  ไม่มี        (  √ )  มี  (ระบุ)  1.  อ่างเก็บนํ�าหว้ยแม่สูง 
 

2.3 การไฟฟ้า 
ครัวเรือนที(มีไฟฟ้าใช ้  3,186 หลงัคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช ้ 9     หลงัคาเรือน 
อปท. มีไฟฟ้าสาธารณะ  จาํนวน  92 สาย 
อปท. ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ   จาํนวน    6 สาย 
ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสวา่ง)   จาํนวน  1,086  จุด   
 

2.4 การสื�อสารโทรคมนาคม 

1)   มีสาํนกังานบริการของบริษทัทีโอที  จาํกดั  (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลยั   1  แห่ง  ตั�งอยู ่
ในเขตเทศบาล 

       -  มีผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ ในเขตเทศบาล               จาํนวน     1,199   หมายเลข 
      -  มีโทรศพัทส์าธารณะ  ในเขตเทศบาล      จาํนวน          21   หมายเลข 
      -  มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการในเขตพื�นที(เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว 
2)  มีที(ทาํการไปรษณีย ์ สาขาศรีสัชนาลยั  1  แห่ง  ตั�งอยูใ่นเขตเทศบาล  ใหบ้ริการ รับ  -  ส่ง  

ไปรษณีย ์ และธนาณติั  ฯลฯ 
3) มีเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  ในเขตเทศบาล ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมร้อยละ 90   

ของพื�นที( 
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 2.5  สถานที�ราชการ  และหน่วยงานต่างๆ 

  1.  ที(ทาํการปกครองอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  2.  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  3.  สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  4.  สาํนกังานสัสดีอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  5.  สาํนกังานที(ดินอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  6.  สาํนกังานสรรพากรอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  7.  สาํนกังานทอ้งถิ(นอาํเภอศรีสัชนาลยั 
  8.  สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอศรีสัชนาลยั 
  9.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลยั 
  10.  สถานีตาํรวจภูธรศรีสัชนาลยั 
  11.  โรงเรียนเมืองเชลียง 
  12. โรงเรียนหาดเสี� ยววทิยา 
  13. โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลยั  (บา้นหาดสูง) 
  14.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว 
  15.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอศรีสัชนาลยั 
 2.6  ธนาคาร 
  1.  ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสัชนาลยั 
  2.  ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  สาขาศรีสัชนาลยั 
  3.  ธนาคารเพื(อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาศรีสัชนาลยั 
  4.  ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสัชนาลยั 

2.7 ลกัษณะการใช้ที�ดิน    
  ประชากรส่วนใหญ่ใชที้(ดินสาํหรับประกอบการเกษตรกรรมและการก่อสร้างอาคารบา้นเรือน 

อยูอ่าศยั  ประชากรอยูก่นัหนาแน่นในเขตชุมชน    พื�นที(บางส่วนประชากรใชที้(ดินสาํหรับก่อสร้างร้านคา้และ
อาคารพาณิชย ์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  
  -  พื�นที(เกษตรกรรม  3,902 ไร่ 

-  พื�นที(พกัอาศยั   800 ไร่ 
  -  พื�นที(พาณิชยกรรม  120 ไร่ 
  -  พื�นที(ตั�งสถานศึกษา    80 ไร่ 
  -  พื�นที(ตวัหน่วยงานของรัฐ   77 ไร่ 
  -  สวนสาธารณะ/นนัทนาการ   10 ไร่ 
  -  พื�นที(วา่ง   450 ไร่ 
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3.  ด้านเศรษฐกจิ 

3.1  การเกษตรกรรม    
ในเขตเทศบาลมีประชากรส่วนหนึ(งที(ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื(องจากปัจจุบนัพื�นที(เพาะปลูก   

มีจาํนวนเพิ(มขึ�น เนื(องจากมีการยบุรวมสภาตาํบลหาดเสี� ยวมารวมกบัเทศบาล  พื�นที(เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น 
พืชลม้ลุก  ซึ( งปลูกตามฤดูกาล เช่น ขา้ว ,  ถั(วเหลือง ,  ถั(วแขก  และพืชผกัสวนครัว  เป็นตน้ 

เกษตรกรรม 

พื�นที�ทาํนา  4,560 ไร่   ผลผลิต  2,620 ตนั / ปี 
พื�นที�ทาํสวน ประมาณ 877 ไร่ 
พชืสวนที�สําคัญ  ได้แก่ 
 1.  มะม่วง    จาํนวน 168 ไร่ ผลผลิต  242 ตนั / ปี 

2.  สัก        จาํนวน             183 ไร่ ผลผลิต    64 ตนั / ปี 
3.  ยางพารา    จาํนวน   96  ไร่ ผลผลิต    13 ตนั / ปี 
4.  มะนาว              จาํนวน               61       ไร่ ผลผลิต    81 ตนั / ปี 

 5.  อื(นๆ     จาํนวน 205 ไร่ ผลผลิต      - ตนั / ปี 
พื�นที�ทาํไร่   ประมาณ 1,400 ไร่ 

พชืไร่ที�สําคัญ  ได้แก่ 
1. ออ้ยโรงงาน  จาํนวน  1,006 ไร่ ผลผลิต   9,000 ตนั / ปี 
2. อื(นๆ จาํนวน     394 ไร่ ผลผลิต      - ตนั / ปี 

ปศุสัตว์ 
จาํนวนสัตวใ์นพื�นที(โดยประมาณ 

โค    80  ตวั  
กระบือ  374  ตวั  
สุกร           1,230  ตวั 
เป็ด   14  ตวั    
ไก่           3,658  ตวั    
อื(นๆ  -  ตวั 
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3.2  การอุตสาหกรรม   
มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่ การทอผา้ซิ(นตีนจก ,   ผา้พื�นเมืองลายต่าง  ๆ  ,  ตีเหล็ก   

และมีอู่ซ่อมรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ 7 แห่ง  
จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  - แห่ง (มีคนงานตั�งแต่  200 คน  ขึ�นไป  หรือ 

มีทรัพยสิ์นเกินกวา่  50  ลา้นบาทขึ�นไป) 
จาํนวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  - แห่ง (มีคนงาน  10 – 49  คน  หรือ 

มีทรัพยสิ์นถาวรตั�งแต่  10-50  ลา้นบาท) 
จาํนวน   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  - แห่ง (มีคนงานตํ(ากวา่  10 คน  หรือมีทรัพยสิ์น
ถาวรไม่เกิน  1  ลา้นบาท) ไดแ้ก่ กิจการอุตสาหกรรม 1)  ทาํโลหะเป็นของใช ้ (โรงกลึงเหล็ก) 

2) ซ่อมรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์
3) พนัไดนาโม 
4) เชื(อมประสานโลหะ 
                 ฯลฯ 

3.3  การพาณชิย์และบริการ   
การพาณชิย์ 

ธนาคาร     4 แห่ง    สถานีบริการนํ�ามนั  2 แห่ง 
บริษทั   11 แห่ง    ศูนยก์ารคา้ / หา้งสรรพสินคา้ - แห่ง 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั   3 แห่ง    ตลาดสด   3 แห่ง 
ร้านคา้ต่างๆ           302 แห่ง    โรงฆ่าสัตว ์   1 แห่ง 
สถานบริการ 
โรงแรม   4 แห่ง 
ร้านอาหาร  8 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง 
อื(นๆ   - แห่ง  (รวมสถานบริการ) 

3.4 การท่องเที�ยว ในเขตเทศบาลหาดเสี� ยว มีแหล่งท่องเที(ยวที(สาํคญั คือ  ศูนยห์ตัถกรรมพื�นบา้น  
การทอผา้พื�นเมืองในหมู่บา้น ตาํบลหาดเสี� ยว   ซึ( งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน  เป็นหมู่บา้นอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถิ(น  มีพิพิธภณัฑผ์า้ทองคาํร้านสาธร และเป็นหมู่บา้นที(ไดรั้บการคดัเลือกจากการท่องเที(ยวแห่ง
ประเทศไทย  และเป็นทางผา่นสาํหรับนกัท่องเที(ยวที(จะเดินทางไปสถานที(ต่าง ๆ  ในเขตอาํเภอศรีสัชนาลยั  เช่น  
อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลยั  (ป่าคา)  , ตน้สักใหญ่  เป็นตน้ 
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4.  ด้านสังคม 

4.1  ชุมชน 
        ชุมชน  ประกอบไปดว้ย  7  ชุมชน จาํนวนบา้น 3,195  หลงัคาเรือน จาํนวนประชากรในชุมชน 

7,002  คน   ดังนี� 
 1.  ชุมชนบา้นหาดเสี� ยวใต ้ จาํนวน  1,067 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร     2,062 คน 
 2.  ชุมชนบา้นหาดเสี� ยวเหนือ จาํนวน   1,110 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร     1,992 คน 
 3.  ชุมชนบา้นหาดสูง  จาํนวน      377 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร     1,022 คน 
 4.  ชุมชนบา้นใหม่  จาํนวน     198 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร       562 คน 
 5.  ชุมชนบา้นป่าไผ ่  จาํนวน     109 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร  363 คน 

6.  ชุมชนบา้นหนองออ้  จาํนวน    117 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร  399 คน 
7.  ชุมชนบา้นใหม่ชยัมงคล จาํนวน    217 หลงัคาเรือน  จาํนวนประชากร  602 คน 
4.2 ศาสนา 

- การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณ  ร้อยละ  99  
- มีสถาบนัหรือองคก์รทางศาสนา 

วดั (ราษฎร์)     จาํนวน       6 แห่ง 
ที(พกัสงฆ ์     จาํนวน      1 แห่ง 
ศาลเจา้      จาํนวน      1 แห่ง 

4.3  วฒันธรรม 

ประเพณท้ีองถิ�นที�สําคัญ  

ก.  งานบวชช้าง จดัในวนัที(  7  -  8   เมษายน  ของทุกปี 
  เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอนัยิ(งใหญ่ที(เชื(อกนัวา่ไดกุ้ศลมาก  ไดเ้ป็นญาติและสืบ
ต่ออายพุระพุทธศาสนา  คือ  งานบรรพชาและอุปสมบทที(พอ่แม่  พี(นอ้ง  ญาติ  จดังานบวชใหลู้กหลานโดยแห่
นาคดว้ยชา้งตามความเชื(อในเรื(องพระเวสสันดรชาดก  ซึ( งจะมีการตกแต่งแบบชา้งศึกในมหาเวสสันดรชาดก
และตามที(เห็นวา่สวยงามเหมาะสม  และผูจ้ะบวชจะไดรั้บการแต่งกาย  เครื(องนุ่งห่มที(มีสีสันต่าง ๆ  จดัเป็น
ขบวนแห่นาครอบ ๆ  หมู่บา้นในวนัที(  7  เมษายน  และบวชในวนัที(  8  เมษายนของทุกปีจดัเป็นประเพณี
เรื(อยมา 

ข.  งานสงกรานต์  จดัในวนัที(  13  เมษายน  ของทุกปี  
กิจกรรม  เป็นงานสงกรานตน์ั(นเอง  แต่จะแปลกกวา่ทอ้งถิ(นอื(น คือ  การอาบนํ�าก่อนกา

โดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน  จะไปอาบนํ�าในแม่นํ�ายมแต่เชา้มืดก่อนกา  (อีกา)  ในวนัที(  13  เมษายนของทุกปี  
โดยเชื(อกนัวา่เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  ชาํระลา้งมลทิน  ความชั(วร้ายทั�งหลายที(เกิดกบัตนทั�งกาย  ใจ   
ใหไ้หลไปตามนํ�าใหห้มดสิ�น  เป็นสิริมงคลเป็นมิ�งขวญัของชีวติในปีใหม่ต่อไป 
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ค.  งานสงกรานต์คนแก่   จดังานในวนัที(  22  เมษายน  ของทุกปี 
กิจกรรม  เป็นการจดังานสงกรานตค์นแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกวา่ สังขารผู้เฒ่า   

หนุ่ม     สาว   จะเดินทางมาขอขมา รดนํ�าดาํหวัขอพรจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  และจะทาํพิธีการบายศรีสู่ขวญัใหแ้ก่ผูเ้ฒ่า   
ผูแ้ก่  ซึ( งเป็นประเพณีดั�งเดิมของชาวไทยพวน 

ง. งานกาํฟ้า  จะจดัในราวเดือน  3   ขึ�น 3 คํ(า   ของทุกปี 
   กิจกรรม เป็นประเพณีดั�งเดิมของชาวไทยพวนที(คนโบราณกาํหนดใหมี้การพกัผอ่นหลงัจาก
การครํ(าเคร่งงานมาเป็นแรมปี  และจดัใหมี้การทาํบุญกุศลเพื(อใหเ้กิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมทั�ง
อุทิศส่วนกุศลใหก้บับรรพบุรุษ  จะมีการละเล่นพื�นบา้น  เช่น หม่าอื�อ   นางกวกั  นางดง้  หม่าเตย  ลิงลม   
เป็นตน้ 

               จ. งานจุดบั�งไฟ  จดัในวนัขึ�น  15  ค ํ(า  เดือน  6   หรือวนัวสิาขบูชา  ของทุกปี 
กิจกรรม  คืองานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา   เพื(อใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล  และพืชผล 

อุดมสมบูรณ์  
  ฉ.  งานประเพณีแห่องค์กฐินทางนํ�าของชาวไทยพวนหาดเสี�ยว    ตาํบลหาดเสี� ยว     อาํเภอ
ศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยั  นิยมทาํกนัตั�งแต่วนัแรม  1 คํ(า  เดือน  11  ไปจนถึงกลางเดือน  12   การตกแต่งองค์
กฐินโดยใชเ้รือตกแต่งอยา่งสวยงาม  ติดตามดว้ยขบวนเรือแข่ง  (เฮือซ่วง)    มีเรือแข่งตั�งแต่นอ้ยกวา่  10  ฝีพาย
จนถึง  50  ฝีพาย   ประเพณีดงักล่าวไดถู้กทอดทิ�งมาเป็นเวลานานกวา่     30   ปี   แลว้   เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว  
ไดจ้ดัขึ�นมาอีกครั� งหนึ(ง   
  ช.  งานประเพณีร่วมบุญร่วมทานวนัออกพรรษาไทยพวนหาดเสี�ยว  จะจดัขึ�นในเดือน  11  
ของทุกปี  คือ  การเทศน์มหาชาติ  ซึ( งมีการทาํอาหารมาถวายพระภิกษุ  ขา้วกระยาสารท  ขา้วยาคู  ขา้วทิพย ์  
บริเวณบนศาลาจะมีการประดบัตกแต่งดว้ยตน้กลว้ย  ตน้ออ้ย  ธงชยั  ใหเ้ปรียบเสมือนป่าหิมพานต ์  การฟัง
เทศน์มหาชาติจนครบ  13  กณัฑ ์ เชื(อกนัวา่เป็นผูแ้สวงบุญอานิสงคอ์นัยิ(งใหญ่ 

4.4   การศึกษา   

โรงเรียนระดบัอนุบาล,ศูนยเ์ด็กเล็ก รัฐบาล  3 แห่ง เอกชน  1 แห่ง 
โรงเรียนระดบัประถม   รัฐบาล  2 แห่ง เอกชน  - แห่ง 
โรงเรียนระดบัมธัยม   รัฐบาล  2 แห่ง เอกชน  - แห่ง 
วทิยาลยั     รัฐบาล  - แห่ง เอกชน  - แห่ง 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ  รัฐบาล  1 แห่ง เอกชน  - แห่ง 
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ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี�ยว 

โรงเรียน ระดับ สังกดั 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครู/อาจารย์ 

(คน) 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลยั 
 
 
 
โรงเรียนหาดเสี� ยววทิยา 
 
 
 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตาํบลหาดเสี� ยว 
 
 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

มธัยมศึกษา 
 
 
ประถมศึกษา 
 
 
 
ประถมศึกษา 
(ขยายโอกาส) 
 
 
ก่อนวยัเรียน 
 
 
 
ประถมศึกษา – 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สนง.เขตพื�นที(การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  38 
 
สนง.เขตพื�นที(การศึกษา 
ประถมศึกษาสุโขทยั  
เขต 2 
 
สนง.เขตพื�นที(การศึกษา 
ประถมศึกษาสุโขทยั  
เขต 2 
 
เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว 
กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถิ(น 
 
สาํนกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ 

47 
 
 

27 
 

 
 

8 
 

 
 

11 
 
 
 

11 

1,856 
 
 

987 
 

 
 

140 
 

 
 

241 
 
 
 

812 

ครู  101 
 
 
ครู  40 
 
 
 
ครู  13 
 
 
 
ครูผูดู้แลเด็ก 2 
ผูดู้แลเด็ก  6 
 
 
ครู  14 
 

รวม 104 4,036 179 

 
4.5   สถานพกัผ่อนหย่อนใจ 

ลานกีฬาทอ้งถิ(น   6 แห่ง   สวนสาธารณะ  - แห่ง 
สนามกีฬาเอกชน  - แห่ง   สวนสุขภาพ  - แห่ง 
อื(นๆ (ระบุ)   - แห่ง 

4.6  สาธารณสุข 

โรงพยาบาล รัฐบาล   1 แห่ง  เตียงคนไข ้  60 เตียง 
  เอกชน   - แห่ง  เตียงคนไข ้  - เตียง 
  อื(นๆ (ระบุ)  - แห่ง  เตียงคนไข ้  - เตียง 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข / สถานีอนามยั - แห่ง  คลินิก   3 แห่ง 
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4.7  การกาํจัดขยะมูลฝอย  สิ�งปฏิกูล 

วธีิการจดัเก็บและกาํจดัขยะมูลฝอย โดยมี     (√ ) จดัเก็บเอง           (     )  จา้งเอกชน 
ปริมาณขยะมูลฝอย 12   ตนั / 1 วนั 
รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย 1)   ขนาดความจุ   15 ลบ.หลา      
รถอดั    1)   ขนาดความจุ   12 ลบ.เมตร   2)   ขนาดความจุ        10        ลบ.เมตร    
รถเขน็เพื(อเก็บและขนขยะมูลฝอย  - คนั   ถงัรองรับขยะมูลฝอย 250 ใบ 
พนกังานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย 17 คน 
มีที(ดินสาํหรับทิ�งขยะมูลฝอย  32 ไร่   มีเตาเผาขยะมูลฝอย - เตา 
รถยนตเ์ก็บและขนสิ(งปฏิกลู    2 คนั  (ของเอกชน) 
สถานที(เก็บขนสิ(งปฏิกลู   - แห่ง   มีถงัเก็บรวมทิ�ง  50 ถงั 

4.8   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

1)   สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปี  (1 ม.ค.  -  31  ธ.ค.  2555)     1   ครั� ง 
2)   ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นจากเหตุเพลิงไหมใ้นรอบปีที(ผา่นมาคิดเป็นผูเ้สียชีวติ      
      -   คน   บาดเจบ็     -            คน    
      -   ทรัพยสิ์นมูลค่า   30,000     บาท 
      -  รถยนตด์บัเพลิง  จาํนวน  1   คนั  แยกเป็น   (แยกตามขนาดบรรจุนํ�า) 
คนัที(   1  จุนํ�าได ้ 2,500  ลิตร   ซื�อเมื(อ  พ.ศ. 2533         ราคา    1,290,000  บาท 
        -  รถบรรทุกนํ�า  จาํนวน      2     คนั  (แยกเป็นขนาดบรรจุนํ�า) 
คนัที(  1  จุนํ�าได ้ 12,000   ลบ.ลิตร ซื�อเมื(อ  พ.ศ.  2544    ราคา  2,105,000  บาท 
คนัที(  2  จุนํ�าได ้ 10,000  ลบ.ลิตร  ซื�อเมื(อ  พ.ศ.  2548  ราคา  4,846,800  บาท 
3)  เครื(องดบัเพลิงชนิดหาบหาม    จาํนวน    1    เครื(อง    
4)  เครื(องสูบนํ�าแบบหวัรถไถ จาํนวน    5    เครื(อง 
5)  เครื(องตดัหญา้  จาํนวน    4    เครื(อง 
6)  เลื(อยโซ่ยนต ์   จาํนวน    1    เครื(อง 
7)  พนกังานดบัเพลิง  จาํนวน      9    คน 
8)  พนกังานขบัรถยนตด์บัเพลิง   4  คน 
9)  อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  จาํนวน      130      คน 
10)  การซอ้มบรรเทาสาธารณภยั  ปีที(ผา่นมา    จาํนวน      1    ครั� ง 
11)  สถิติการเกิดอุทกภยัในรอบปี    -   ครั� ง  สูญเสียทรัพยสิ์นมูลค่า   -   บาท 
12)  สถิติการเกิดวาตภยัในรอบปี   1  ครั� ง  สูญเสียทรัพยสิ์นมูลค่า   79,262  บาท 
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4.9 อาชญากรรม  

ประชากรในเขตเทศบาลมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอยูร่ะดบัสูง  คดีส่วนใหญ่เป็น 
เรื(องเกี(ยวกบัอุบติัเหตุจากการจราจร     ไม่ปรากฏวา่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงและสะเทือนขวญัเกิดขึ�นใน          
เขตเทศบาล 
5.  สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1  แหล่งนํ�า 
1)  หนอง บึง   จาํนวน  4   แห่ง   ไดแ้ก่ 

     1.1  หนองเอี(ยน      
1.2 หนองผกัลุง   
1.3 หนองหิน  
1.4 หนองเหล่าหลวง  

2)  คลอง  ลาํธาร  หว้ย  แม่นํ� า   จาํนวน   4   แห่ง  ไดแ้ก่ 
2.1 แม่นํ�ายม 
2.2 คลองตานะ 
2.3 คลองโคง้ 
2.4 คลองผกัลุง 

5.2  การระบายนํ�า 
1)  พื�นที(นํ�าท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ          -        ของพื�นที(ทั�งหมด 
2)  ระยะเวลาเฉลี(ยที(นํ�าท่วมนานที(สุด     5        วนัประมาณช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม   
3)  เครื(องสูบนํ�า         มีจาํนวน         5         เครื(อง 

5.3 ขยะ 
1)  ปริมาณขยะ    10    ตนั / วนั 
2)  รถยนตที์(ใชใ้นการเก็บขยะ  รวม   3  คนั  แยกเป็น 
      ก.  รถยนตค์นัที(   2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ   15   ลบ.หลา  ซื�อเมื(อ  พ.ศ.  2544 

          ข.  รถยนตค์นัที(  3  รถเก็บขยะอดัทา้ย  ขนาดความจุ  10  ลบม. ซื�อเมื(อ พ.ศ. 2546 
                           ค.  รถยนตค์นัที(  4  รถเก็บขยะอดัทา้ย  ขนาดความจุ  10  ลบม. ซื�อเมื(อ พ.ศ. 2551 

3)  ขยะที(เก็บขนได ้   จาํนวน      25    ลบ.ม./วนั 
4)  ขยะที(กาํจดัได ้    จาํนวน        25    ลบ.ม./วนั 
     กาํจดัขยะโดยวธีิ   � กองบนพื�น         �   กองบนพื�นแลว้เผา 
       � ฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ     �    หมกัทาํปุ๋ย 
                  �   เผาในเตาเผาขยะ                     �   อื(น  ๆ  (ฝังกลบไม่ถูกสุขลกัษณะ) 
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5)  ที(ดินสาํหรับกาํจดัขยะที(กาํจดัใช ้      32   ไร่  ตั�งอยูที่(  หมู่ที( 2  ตาํบลหาดเสี� ยว  
      -  ห่างจากเขตทอ้งถิ(นเป็นระยะทาง  7      กม. 
      -  ที(ดินสาํหรับกาํจดัขยะที(ใชไ้ปแลว้  จาํนวน    8     ไร่ 
      -  เหลือที(ดินกาํจดัขยะไดอี้ก           จาํนวน      24      ไร่ 
      -  คาดวา่จะสามารถกาํจดัขยะไดอี้ก         19  ปี 
6)   สภาพการเป็นเจา้ของที(ดินสาํหรับกาํจดัขยะ 
       -  ทอ้งถิ(น  จดัซื�อเอง  เมื(อ  พ.ศ.  2536            ราคา   305,104   บาท 
       -  เช่าที(ดินเอกชน  ตั�งแต่  พ.ศ.   -  ราคา - บาท 

                            7)  ที(ดินสาํรองที(เตรียมไวส้าํหรับกาํจดัขยะ  จาํนวน - ไร่ 
        ที(ตั�ง            -          ห่างจากทอ้งถิ(นเป็นระยะทาง - กม.                          
6. สภาพการเมือง   การบริหาร 

6.1 โครงสร้างและอาํนาจหน้าที�ในการบริหารของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

โครงสร้างการบริหารเทศบาล  ประกอบดว้ย  หน่วยงาน  6  กอง  คือ  สาํนกัปลดัเทศบาล  
กองคลงั   กองช่าง   กองวชิาการและแผนงาน   กองสาธารณสุขและสิ(งแวดลอ้ม   และกองการศึกษา 

มีคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเสี�ยว ทาํหน้าที�ฝ่ายบริหาร  พฒันานโยบาย  และแนวทาง 

การให้บริการแก่ประชาชน    ประกอบด้วย 
  1.  นางรุ่งอรุณ  คาํโมง   นายกเทศมนตรี 
  2.  นายประวติั  แสนสุรียรั์งสิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
  3.  นายวเิชียร  ปัญญาสิน  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นางกลิ(นแกว้  เทียนสันต ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 อตัรากาํลงัเจ้าหน้าที�ของเทศบาลตําบลหาดเสี�ยว 

จํานวนพนักงานเทศบาลตามระดับ จํานวนลูกจ้าง ส่วนงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

รวม 

ประจํา ภารกจิ ทั�วไป 

รวม 

สาํนกัปลดั 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองวชิาการฯ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
2 
- 

- 
2 
1 
- 
- 
- 

3 
1 
- 
- 
- 
1 

1 
1 
- 
1 
- 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
5 
3 
2 
3 
3 

2 
- 
- 
1 
- 
- 

9 
5 
6 
4 
7 
2 

10 
4 
8 

18 
1 
- 

21 
9 

14 
23 
2 
2 

รวม - - 3 3 5 4 7 1 23 3 33 41 71 
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ภารกจิและหน้าที�หลกั 

1. การบาํรุงรักษาทาง/การระบายนํ�า 
2. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ(งปฏิกลู 
4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
5. จดัใหมี้ตลาด 
6. ใหมี้และบาํรุงไฟฟ้า/แสงสวา่ง 
7. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8. บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
9. ส่งเสริมใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
10. จดัใหมี้เครื(องใชใ้นการดบัเพลิง 
11. บาํรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ(น  ฯลฯ 

6.2 สถานการณ์คลงัของเทศบาลตําบลหาดเสี�ยว 

6.2.1 การบริหารรายรับ  รายจ่าย  ในปีงบประมาณที(ผา่นมา  เปรียบเทียบยอ้นหลงั  3  ปี 
                       ปี  พ.ศ 

รายการ                 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รายรับ 47,923,093.83 48,639,677.46 56,720,036.16 

รายจ่าย 42,937,616.69 40,532,122.48 47,463,422.30 
    

การคลงั 

รายรับ  รวมทั�งสิ�น    56,720,036.16     บาท     แยกเป็น 

1) ภาษีที�ท้องถิ�นจัดเกบ็เอง               รวมทั�งสิ�น   1,790,818.20   บาท 
- ภาษีโรงเรือนและที(ดิน              1,211,403.00  บาท 
- ภาษีบาํรุงทอ้งที(         67,997.20  บาท 
- ภาษีป้าย        338,405.00  บาท 
- อากรการฆ่าสัตว ์       123,013.00  บาท 

2) ภาษีที�รัฐบาลจัดเกบ็และแบ่งสรรให้   รวมทั�งสิ�น       25,018,428.06               บาท 
- ภาษีมูลค่าเพิ(ม               14,019,590.21  บาท 
- ภาษีมูลค่าเพิ(ม 1 ใน  9                2,258,379.71                     บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     34,556,.34  บาท 
- ภาษีสุรา                           1,172,171.58  บาท 
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- ภาษีสรรพสามิต               2,108,929.87  บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่                     35,523.31  บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม               1,361,142.04  บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบตัรและนิติกรรมที(ดิน   4,028,136.00  บาท 
- รายไดค้่าใบอนุญาตดา้นป่าไม ้          -   บาท 

3) รายได้หมวดอื�น                    รวมทั�งสิ�น      2,989,282.11  บาท 
- ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตและค่าปรับ    738,777.00   บาท 
- รายไดจ้ากทรัพยสิ์น              2,558,716.05  บาท 
- รายไดเ้บด็เตล็ด  รวม                  532,876.85   บาท 

แยกเป็น 
3.1  ค่าขายแบบแปลน     130,700.00                     บาท 
3.2  อื(นๆ      402,176.00  บาท 

4)    รายได้หมวดเงินอุดหนุน      รวมทั�งสิ�น     26,080,420.00    บาท 
- เงินอุดหนุนทั(วไป                          14,806,110.00  บาท 
- เงินอุดหนุนทั(วไป  (ไทยเขม้แขง็)                -  บาท 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ     -  บาท 
- เงินอุดหนุนพฒันาจงัหวดั     -  บาท 
- อื(นๆ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)                          11,274,310.00  บาท 
เงินสะสม        รวมทั�งสิ�น    34,237,936.04    บาท 

-      เงินสะสมเก็บรักษาไวเ้อง                      24,988,019.54  บาท 
-      ค่าประกนัมิเตอร์ไฟฟ้า                   35,000.00  บาท 
-      เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท.            9,214,916.50  บาท 
รายจ่าย        รวมทั�งสิ�น    47,463,422.30    บาท 

- งบกลาง                        11,265,138.91  บาท 
- รายจ่ายประจาํ            34,760,633.39  บาท 
- รายจ่ายเพื(อการลงทุน              1,437,650.00  บาท 
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6.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน    

ประชาชนใหค้วามสนใจในการดาํเนินงานของเทศบาลดา้นต่าง  ๆ  และมีความสนใจ  และ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองดี 
  สถิติข้อมูลการเลอืกตั�ง 

  สถิติข้อมูลผู ้มาใช้สิทธิU เลือกตั� งสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหาดเสี� ยว  ครั� งล่าสุด  เมื(อวนัที(   2  
กนัยายน  2555  ดงันี�  
  จาํนวนผูมี้สิทธิU เลือกตั�ง   จาํนวน     5,487     คน   
  จาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิU เลือกตั�ง  จาํนวน     3,628     คน     คิดเป็นร้อยละ  66.12 
  จาํนวนบตัรเสีย  จาํนวน         82      บตัร   คิดเป็นร้อยละ    2.26 

6.4 การอาํนวยความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินสวสัดิภาพของประชาชน  

      เทศบาลมีสถานีดบัเพลิง พร้อมบุคลากร  วสัดุอุปกรณ์ยานพาหนะสาํหรับดบัเพลิงไวบ้ริการ 
ประชาชน   มีสถานีตาํรวจภูธร  1  แห่ง 
ผลการพฒันาท้องถิ�นในระยะที�ผ่านมา 

 เทศบาล  ไดด้าํเนินการตามแผนพฒันา  เพื(อสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ข
ปัญหาดา้นต่าง ๆ  ของประชาชน  ทั�งดา้น  พฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานต่าง ๆ  เพื(อความสะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  และสนบัสนุนการพฒันาในดา้นอื(น ๆ  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  พฒันาแหล่งนํ�า  สะพาน  ระบบระบายนํ�า  เป็นตน้  ในดา้นการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  เทศบาลไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื(อง  เนื(องจากเทศบาลฯ  มีวฒันธรรมประเพณีที(
สาํคญั  เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิ(น  ไดร่้วมกบัหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งประชาชน  ส่งเสริมงานประเพณีต่าง  ๆ  
รวมทั�ง  เป็นการส่งเสริมการท่องเที(ยวไปในตวั  ส่งเสริมทั�งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  รวมทั�งทาํนุบาํรุงศาสนา  ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  รวมทั�ง
สนบัสนุนการกีฬา  อุปกรณ์กีฬา  ดูแลเรื(องสุขภาพอนามยัของประชาชน  สนบัสนุนการดาํเนินการยาเสพติด  
การดูแลเรื(องทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาความสะอาดมีการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
พฒันาเครื(องมือ  เครื(องใช ้  ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  พฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ซึ( งเทศบาลได้
ดาํเนินการใหค้รบทุกดา้น  ตามบทบาทภารกิจ  อาํนาจหนา้ที(  ที(มีอยูโ่ดยยดึประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และใช้
งบประมาณที(มีอยูอ่ยา่งจาํกดั  อยา่งคุม้ค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ซึ( งการพฒันาที(ผา่นมา  
สามารถพฒันาทอ้งถิ(นไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
 


