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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2557 - 2559) 

    เทศบาลตาํบลหาดเสี&ยว 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แนวทางการพฒันา  การบริหารจัดการใช้ที6ดินและผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 สาํรวจการจดัทาํผงัเมืองรวม 
 

-  เพื�อจะไดด้าํเนินการวางผงั
เมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  การจดัทาํผงัเมืองรวม 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพิ�มประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานของ
เทศบาล 
 

กองช่าง 

2* 
 
 
 
 

สาํรวจแนวเขตและปักหลกัแนว
ในเขตเทศบาล 
(53) 

-  เพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันา
เทศบาลอยา่งถูกตอ้ง 

-  เพื�อใหร้ับทราบเขต         
เทศบาลอยา่งถูกตอ้ง 

- 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  เพื�อรับทราบแนวเขตใน
การดาํเนินงานของ           
เทศบาล 

กองช่าง 

หมายเหตุ 
*    หมายถึง  โครงการที�มาจากประชาคม 
53  หมายถึง  ประชาคมเพื�อจดัทาํแผนสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
54  หมายถึง  ประชาคมเพื�อจดัทาํแผนสามปี (พ.ศ.2554-2556) 
55  หมายถึง  ประชาคมเพื�อจดัทาํแผนสามปี (พ.ศ.2555-2557) 
56  หมายถึง  ประชาคมเพื�อจดัทาํแผนสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แนวทางการพฒันา  การบริหารจัดการใช้ที6ดินและผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3* 
 
 
 

ตรวจสอบรังวดัที�ดินและที�
สาธารณประโยชน์ 
(53) 
 
 
 

- เพื�อเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนดาํเนินการพฒันาที�
สาธารณประโยชน์ 

-  ขอ้มูลเพื�อการพฒันาที�
สาธารณประโยชน์ 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพิ�มประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานของ

เทศบาล 

กองช่าง 

4 
 
 
 

โครงการจดัทาํป้ายเขตควบคุม
การใชท้ี�ดิน 
 
 
 
 

-  เพื�อควบคุมการใชท้ี�ดินให้
เป็นประโยชน ์

-  เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ทราบเขตควบคุมการใช ้       
ที�ดิน 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินงานของ  
เทศบาล 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1* จดัทาํป้ายชื�อชุมชนและป้ายซอย
เพิ�มเติมในเขตเทศบาลตาํบลหาด
เสีC ยว       
(53) 

-  เพื�อเป็นการอาํนวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเที�ยวและ
คนต่างถิ�นที�เขา้มาในเขต 
เทศบาล 

-  ป้ายชื�อชุมชน     
จาํนวน  7  ชุมชน 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพื�ออาํนวยความสะดวก
แก่นกัท่องเที�ยวและคน
ต่างถิ�นที�เขา้มาในเขต 
เทศบาล 

สาํนกัปลดัฯ 

2* ก่อสร้างถนน คสล.เชื�อมซอย
เทศบาล 7 หมู่ที� 1  ตาํบลหาด
เสีC ยว (ขา้งบา้นนายสมพงษ ์    
กา้นทอง) 
 (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
- เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.ที�มี
มาตรฐาน 
- เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  44  
ม. พืCนที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
132 ม2. 

79,200 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ประชาชนสญัจรไปมาได้
อยา่งสะดวกขึCน 
- มีถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน 
- สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

3* ก่อสร้างรางระบายนํC า  คสล.  
บริเวณซอยเทศบาล  13-15     
หมู่ที�  2  ตาํบลหาดเสีC ยว  (53) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.  กวา้ง  0.50  ม.  ยาว  
47  ม.  ลึก  0.40-0.80  ม. 

61,100 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

4* ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนํC ากลางถนน  ซอยเชื�อม
ทางหลวง 101  (ขา้งก๋วยเตีJยว
โบราณ) หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3  ม.  ยาว  75 ม.  หนา 
0.15  ม. พร้อมท่อระบายนํC า 
ø 0.60 ม.  ยาว  75 ม.  บ่อ
พกักลางถนน จาํนวน 7 บ่อ  
พืCนที� คสล.  ไม่นอ้ยกวา่  
218  ม.2 

180,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

5* ก่อสร้างวางท่อ คสล.บริเวณ
คลองตานะ หมู่ที� 3  ตาํบล  
หาดเสีC ยว  (55)  
 

-เพื�อใหก้ารไหลของนํC าไหล
ไดส้ะดวกขึCน 

- วางท่อ คสล.ขนาด 
 Ø 0.40 ม.จาํนวน 2 จุด 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับคาม
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

6* ก่อสร้างแนวราวเหลก็ไหล่ทาง
กนัตกของถนนในเขตเทศบาล 
(56) 
 

-  เพื�อความปลอดภยัของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

- ก่อสร้างแนวราวเหลก็
ไหล่ทางกนัตกบริเวณจุด
เสี�ยงต่อการตกไหล่ถนน
และบริเวณทางโคง้ต่าง ๆ 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนจะไดม้ีความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

7* ขยายไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล 
(56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวกขึCน 
 
 
 

-  ขยายไหล่ถนน  คสล. ,
ลาดยาง และถนนลูกรัง 
ดว้ยคอนกรีต, 
ยางแอสฟัลติก , คอนกรีต 
หินคลุกและลูกรัง  
 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

8* ก่อสร้างถนนเชื�อมซอยเทศบาล 
13 (ซอยไทยประกนั) หมู่ 2 
ตาํบลหาดเสีC ยว (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
- เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.ทีมี
มาตรฐาน 
- เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  29  
ม. พืCนที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
87 ม2. 

52,200 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ประชาชนสญัจรไปมาได้
อยา่งสะดวกขึCน 
- มีถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน 
- สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

9* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล.  
ถนนสายเหล่าหลวง  หมู่ 1 ตาํบล
หาดเสีC ยว (56) 

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.60 ม. ยาว 5 ม.   
พร้อมหูชา้ง 2 ดา้น(จาํนวน 
3 จุด ) 

35,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 

10* ก่อสร้างรางระบายนํC า  คสล.  
ถนนสาํเริงฤทธิP    (ทางเขา้ 
ฌาปนสถาน)   หมู่ที� 2  ตาํบล 
หาดเสีC ยว (56) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล. กวา้ง 0.50 ยาว 27 ม. 
ลึก เฉลี�ย 0.40 ม. 
 

54,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- 
 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล.  
ถนนสายเดิ�นขาม  หมู่ 1 ตาํบล
หาดเสีC ยว  

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.40 ม. ยาว 6 ม.   
พร้อมหูชา้ง 2 ดา้น(จาํนวน 
1 จุด ) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

12* ก่อสร้างท่อเหลี�ยมถนนชมปรีดา 
(บริเวณทา้ยซอย เทศบาล 6 เชื�อม
ซอยโรงสีตาพร)   หมู่ที�  2 ตาํบล
หาดเสีC ยว 

-  เพื�อใชใ้นการระบายนํC าและ
ป้องกนันํC าท่วม 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
คสล.ขนาด 1.00 x 1.20 ม. 
ผิวทางจราจรกวา้ง 6 ม. 
ขนาด 1 ช่อง 

45,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ป้องกนันํC าท่วมและ
ระบายนํC าออกไดส้ะดวก 

กองช่าง 

13* โครงการก่อสร้างหอ้งนํC าหอ้ง
สว้มสาธารณะพร้อมถนนทางเขา้ 
คสล.บริเวณตลาดกลางผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที� 2 ตาํบล  
หาดเสีC ยว  
(55) 

- เพื�อไดห้อ้งนํC าหอ้งสว้มที�ถูก
สุขลกัษณะไดม้าตรฐาน เพื�อ
รองรับประชาชนที�มาจ่าย
ตลาดกลางและมาออกกาํลงั
กายบริเวณลานเอนกประสงค์
พร้อมทัCงนกัท่องเที�ยว 

- ก่อสร้างหอ้งนํC าหอ้งสว้ม
สาธารณะ ขนาด กวา้ง 3 
เมตร ยาว 12 เมตร จาํนวน 
1 หลงั พร้อมทางเขา้ คสล. 
ตามแบบแปลนแผนผงั
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนและ
นกัท่องเที�ยวไดร้ับบริการ
หอ้งนํC าหอ้งสว้มสาธารณะ
ที�ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

14* ก่อสร้างถนน  คสล.   เชื�อมซอย
ร่วมใจพฒันา  หมู่ที�  2   
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
4.00  ม.  ยาว  90 ม.  หนา 
0.15  ม.  พืCนที� คสล.               
ไม่นอ้ยกวา่ 360  ม.2 
 

162,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

15* ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม คสล. 
บริเวณสระเรียงหินคลองผกัลุง   
หมู่ที�  2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-  เพื�อใชใ้นการระบายนํC าและ
ป้องกนันํC าท่วม 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม. 
ผิวทางจราจรกวา้ง 4 ม. 
ขนาด 2ช่อง 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ป้องกนันํC าท่วมและ
ระบายนํC าออกไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

16* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื�อม
ถนนชมปรีดา (ซอยบา้นนาย
สนอง  สิทธิวฒุิ)  หมู่ที� 2 ตาํบล
หาดเสีC ยว 
(53) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง  3   ม. ยาว 100  ม. 
หนา 0.15   ม. พร้อมท่อ
ระบายนํC ากลางถนน และ
บ่อพกั จาํนวน  11  บ่อ 
พืCนที�  คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
289 ม2 

295,950.-     
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

17* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื�อม 
ทางหลวง 101 หมู่ที� 2. 
 (บา้นดาบนกขา้งร้านศรีทิพย)์ 
(55) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

- ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3 ม.ยาว 215 ม. หนา 
 0.15 ม.พืCนที� คสล. ไม่นอ้ย
กวา่ 645 ม..2 

320,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนสญัจรไปมา
ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

18* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล. ซอย
เทศบาล 1  (ขา้งร้านศรีเชลียง
เซอร์วสิ)หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 
 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.กวา้ง  0.50 ม. ลึก  
เฉลี�ย 0.40- 1.20  ม. ยาว  94  
ม. 

188,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

 โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

19 จดัซืCอวสัดุในการดาํเนินการ
เกี�ยวกบัการวางท่อและรางระบาย
นํC าภายในเขตเทศบาล (55) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-  จดัซืCอวสัดุอุปกรณ์ในการ
วางท่อและรางบริเวณที�เกิด
นํC าท่วม เพื�อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 
 

20* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล. เสน้ 
Ø 1.00 ม.  บ่อพกั 7 บ่อ ยาว 70 ม 
และก่อสร้างบ่อพกันํC า คสล. 
ขนาด 2.00 x 2.00 ม. ลึก 1.50 ม.  
จาํนวน   1  บ่อ  บริเวณคลองผกั
ลุง (ทา้ยคลอง) หมู่ที�  2  ตาํบล
หาดเสีC ยว 
 

-บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างท่อระบายนํC า
พร้อมบ่อพกั คสล. Ø 1.00 
ม.  บ่อพกั 7 บ่อ ยาว 70 ม 
และก่อสร้างบ่อพกันํC า 
คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม. 
ลึก 1.50 ม.  จาํนวน   1  บ่อ 

210,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

21* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอย
เทศบาล 1 เชื�อมถนนพิศาลดาํริ 
หมู่ที� 3  ตาํบลหนองออ้ (อยูใ่น
เขตความรับผิดชอบของ ท.ต.หาด
เสีC ยว) 
  (56) 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 162 ม.  ลึก 0.80 –  
1.20  ม.   

405,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเทา้
คลองตานะ  พร้อมวางท่อระบาย
นํC า ø 40  และ 60   จาํนวน  2  จุด     
หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว   

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-เพื�อป้องกนันํC าท่วมบา้นเรือน
ประชาชน  

-ก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน
เทา้  กวา้ง 2 ม  ยาว 14 ม  
รวมพืCนที�ไม่นอ้ยกวา่     28 
ม.2  
- วางท่อระบายนํC า  คสล. 
จาํนวน  2  จุด 

35,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- - -  ประชาชนสญัจร       
 ไป – มา ไดส้ะดวก 
- นํC าไม่ท่วมบา้นเรือนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม ซอยตาคาํ 
หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว   

-เพื�อใหก้ารไหลของนํC าไหล
ไดส้ะดวกขึCน 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ขนาด  
2 ช่อง 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับคาม
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

24 ขยายเขตประปา ภายในตลาดสด
เทศบาล หมู่ที� 1 ตาํบลหาดเสีC ยว 

 - เพื�อใหผู้ค้า้ขายของในตลาด
สดไดม้ีประปาใช ้

-ขยายระบบประปาและ
ติดตัCงมิเตอร์ 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ผูค้า้ขายของในตลาด
ไดร้ับความสะดวกในการ
ใชน้ํC า 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้า ภายในตลาดสด
เทศบาล หมู่ที� 1 ตาํบลหาดเสีC ยว 

 - เพื�อใหผู้ค้า้ขายของในตลาด
สดไดม้ีไฟฟ้าใช ้

-ขยายระบบไฟฟ้าและ
ติดตัCงมิเตอร์ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ผูค้า้ขายของในตลาด
ไดร้ับความสะดวกในการ
ใชไ้ฟฟ้า 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

26* ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยตาชาญ (ต่อจากเดิม)  หมู่ที�  4   
ตาํบลหาดเสีC ยว     
 (53) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.00  ม. ยาว 52  ม.  หนา  
0.15  ม.  พืCนที� คสล.  ไม่
นอ้ยกวา่  156  ม.2 

70,200 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล.  
คลองแม่เลา  หมู่ที� 5  ตาํบล 
หาดเสีC ยว   
 

- เพื�อป้องกนัการกดัเซาะของ
ตลิ�ง คลองแม่เลา 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. Ø 0.60 ม. ยาว 
 8.00 ม.  พร้อมคาน
คอนกรีตรับท่อระบายนํC า 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ป้องกนัการพงัทลายของ
ตลิ�งคลองแม่เลา 

กองช่าง 

28* ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล.  หนา้
โรงเรียนหาดเสีC ยว-คลองผกัลุง  
 หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว  
(56 ) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า  
คสล.  ขนาด ø 0.60  ม. ยาว 
252  ม.  พร้อมบ่อพกั 25 
บ่อ 

- 453,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

29* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น 
อ.อนิรุทธิP  ถึงสถานีประมง  
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (ต่อจากเดิม) 
 (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  3  ม.ยาว  790 ม. 
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  2,370  ม.2 

- 1,066,500 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

30* ก่อสร้างถนน คสล. รอบบริเวณ
หนองเอี�ยนพร้อมปรับภูมิทศัน์  
หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 
-เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�ได้
มาตรฐาน 
- เพื�อปรับภูมิทศันใ์หส้วยงาม 

- ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 500 เมตร พืCนที� คสล. 
ไม่นอ้ยกวา่ 1,500  ตาราง
เมตร พร้อมปรับภูมิทศัน์
โดยรอบ 
 

- 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/ 
งบอุดหนุน) 

- -  ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
-  มีสภาพแวดลอ้มที�ดีขึCน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. เชื�อมถนน 
ชมปรีดา (ขา้งบา้นครูอาํนวย)   
หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว    
(53 ) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.00  ม.  ยาว  61  ม.  หนา 
0.15  ม.  พร้อมวางท่อ 
คสล. Ø 0.40 ม.  กึ�งกลาง
ถนนพร้อมท่อพกัจาํนวน  7  
บ่อ  รวมความยาว  61  ม.  
พืCนที� คสล.  ไม่นอ้ยกวา่  
178  ม.2 

 

- 126,270 
(งบทอ้งถิ�น) 

- 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

32* ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล. 
ถนนสาย หาดสูง - บา้นใหม่  
(ฝั�งตะวนัออก) หมู่ที� 3 -4 ตาํบล
หาดเสีC ยว 
 ( 54 )          
      

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.60 ม. ยาว510  ม.  
บ่อพกัจาํนวน 52   บ่อ   

- 631,200 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 

33* ก่อสร้างรางระบายนํC า  คสล.  
ซอยเทศบาล 2  หมู่ที�  3  ตาํบล
หาดเสีC ยว  
(54) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล. กวา้ง 0.50 ยาว 60 ม. 
ลึก 0.40-1.20 ม. 

- 63,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

34* ก่อสร้างรางระบายนํC า  ซอยอุดร
พฒันาลงคลองผกัลุง  หมู่ที�  1    
ตาํบลหาดเสีC ยว  
 (53) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม. 
ยาว 25  ม.  ลึก  0.40-0.80  
ม. 

- 25,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- 
 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

35* ก่อสร้างถนน  คสล.   เชื�อมซอย
เทศบาล 11  บา้นใหม่  หมู่ที�  4  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
2.5  ม.  ยาว  47 ม.  หนา 
0.15  ม.  พืCนที� คสล.               
ไม่นอ้ยกวา่  117.5  ม.2 
 

- 52,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

36* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล.    
ซอยเทศบาล 9 หมู่ที� 4  ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
( 56 ) 

- เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.60  ม. 
 ยาว192 ม.   

- 297,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 

37* ก่อสร้างรางระบายนํC า  
ซอยเทศบาล  7 หมู่ที�  1 
ตาํบลหาดเสีC ยว  (บริเวณตน้จนั) 
(53 ) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�  
ถูกนํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม.  
ยาว  80.00  ม.  ลึก  0.60 -  
1.20  ม. 

- 109,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

38* ก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมราง
ระบายนํC า  คสล. ซอยเชื�อมถนน
ชมปรีดา  หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว  
(ซอยเชื�อมบา้นครูเริ�ม) 
( 53 ) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

- ก่อสร้างถนน  คสล. กวา้ง 
2.50  ม. หนา  0.15  ม. ยาว 
50  ม.  พร้อมรางระบายนํC า 
คสล. กวา้ง  0.50  ม. ลึก 
0.60 – 1.00 ม.  ยาว  57  ม. 
 

- 108,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

39* ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเชื�อมถนนพิศาลดาํริ   
(บา้นครูไพศาล)   หมู่ที�  2    
ตาํบลหาดเสีC ยว    
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
2.50  ม. ยาว 30.00  ม.  
หนา  0.15  ม.  พืCนที� คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  75  ม.2 
 

- 33,750 
(งบทอ้งถิ�น) 

- 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

40* ก่อสร้างรางระบายนํC า   
ซอยเทศบาล  13  ต่อจากเดิม    
หมู่ที�  5   ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม.  
ยาว  123  ม.  ลึก  0.40 -
1.20  ม. 

- 
 

147,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

41* ก่อสร้างถนน คสล. เชื�อมถนน
พิศาลดาํริเหนือ  (ติดซอย 19)    
หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว (บา้นป้า
เหนาะหมูสเตะ) 
 (55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  
3 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. 

พร้อมวางท่อ คสล. ∅ 
0.40 ม.กึ�งกลางถนนพร้อม
บ่อพกั จาํนวน 5 บ่อ รวม
ความยาว 38 ม. ไดพ้ืCนที�
ถนน คสล. ไม่นอ้ยกวา่  
109 ม2 

- 78,690 
(งบทอ้งถิ�น) 

- 1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

42* ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม   บริเวณ
ซอยนาตาเลื�อน หมู่ที�  3    
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53)       
   

-  เพื�อการไหลของนํC าที�
สะดวกขึCน 

-  ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม  
คสล.ขนาด  1.80x1.80  
เมตร ผิวทางจราจรกวา้ง 
  5  เมตร  ขนาด  1  ช่อง 

- 125,250 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

43* ก่อสร้างถนนลูกรัง  (ทางไป 
หว้ยเดื�อ)  หมู่ที�.4  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 
 

-เพื�อใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
ไปมาของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง  กวา้ง   
4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร   

- 135,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - มีถนนดินลูกรังเพิ�มอีก 1 
สาย  ระยะทาง 1,000  
เมตร 

กองช่าง 

44* ก่อสร้างรางระบายนํC า   
ซอยเทศบาล  11  หมู่ที�  4 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม.  
ยาว  310  ม.  ลึก  0.40-1.50  
เมตร 

- 372,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

45* ก่อสร้างรางระบายนํC า  บริเวณ
ถนนพิศาลดาํริ - สถานีดบัเพลิง  
หมู่ที�  2    ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม.  
ยาว  92  ม.  ลึก  0.40-1.50  
ม. 

- 
 

110,400 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

46* ก่อสร้างรางระบายนํC า   
ซอยเทศบาล  6  หมู่ที�  3    
ตาํบลหาดเสีC ยว   
(53) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  ขนาดกวา้ง  0.50  ม.  
ยาว  325 ม. ลึก 0.50 – 
1.50 ม. 

- 390,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

47* ก่อสร้างท่อระบายนํC าพร้อมบ่อพกั
ซอยขา้งฌาปนสถาน หมู่ที� 2
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 
 

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 

คสล.∅ 0.60 ม.ยาว 900 ม. 
พร้อมบ่อพกัจาํนวน  90 บ่อ 

- 1,400,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -ลดปัญหาความเดือดร้อน
จากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

48* ก่อสร้างถนน  คสล.  บริเวณซอย
เชื�อมเทศบาล  4 -  คลองผกัลุง   
หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3  ม.  ยาว  88 ม.  หนา 
0.15  ม.  พืCนที� คสล.               
ไม่นอ้ยกวา่  264  ม.2 
 

- 118,800 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- 1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

49* ก่อสร้างรางระบายนํC า  บริเวณ
เชื�อมซอยร่วมใจพฒันา  
(โรงสีตาตุย้)   หมู่ที�  2   
ตาํบลหาดเสีC ยว (56) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.  กวา้ง  0.50  ม.  ลึก  
0.40-1.50  ม. ความยาว  
195 ม. 

- 253,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

50* ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  คสล.          
บริเวณซอยเทศบาล  11  
(หนา้บา้นนายอมร  ขอประสิทธิP )  
หมู่ที�  2 ตาํบลหาดเสีC ยว (56) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
คสล. กวา้ง 4  ม. ยาว 83  ม. 
รวมพืCนที�  คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
332  ม.2    

- 149,400 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดส้ะดวกขึCน 

กองช่าง 

51* ก่อสร้างต่อเติมรางระบายนํC าคสล.   
ซอยเทศบาล 7 (ซอยวดันอ้ยต่อ
จากของเดิม ปลายท่อ)  หมู่ที�  3 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาการกดั
เซาะของนํC าที�ระบายลงตลิ�ง
แม่นํC ายม 

- ต่อเติมรางระบายนํC า 
 คสล.กวา้ง 0.50 ยาว  
12.50 ม.  ลึก 0.40  ม. 
ตลอดแนว 

- 16,250 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ตลิ�งแม่นาํยมไม่โดนกดั
เซาะจากการระบายนํC า 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

52* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล.   
ซอยเทศบาล  8 (บา้นใหม่ลงราง
ระบายนํC าสายริมนํC า )   หมู่ที�  4 
ตาํบลหาดเสีC ยว (56) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.กวา้ง 0.50  ยาว 
 185 ม.ลึก  0.40-1.20 ม. 

- 194,250 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

53* ก่อสร้างรางระบายนํC า  คสล.  
ซอยเทศบาล 10 (บา้นใหม่ลงราง
ระบายนํC าสายริมนํC า) 
หมู่ที�  4   ตาํบลหาดเสีC ยว(56) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.กวา้ง 0.50 ยาว 192 ม. 
ลึก 0.40-1.20 ม. 

- 201,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

54* ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยเชื�อม
ถนนสายหนองเอี�ยน – สาย          
พระร่วง  หมู่ที�  3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  4   ม. ยาว   
238 ม.  หนา  0.15   ม. 
พืCนที�  คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
952   ม2 

- 428,400  
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

55* ก่อสร้างรางระบายนํC า   
บริเวณทางหลวง  หมายเลข  101  
ฝั�งตะวนัออก  หมู่ที�  2  
ตาํบลหาดเสีC ยว (จากหนา้ร้านสา
ธร) 
  (53) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม. ลึก 
0.40- 1.20 ม. ยาว  180  ม. 
ตามแบบแปลนกรม 
ทางหลวง 

- 450,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

 



 65  

 

 

1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

56* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล.   
ซอยเทศบาล  2  (ฝั�งทิศเหนือ) 
หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว  
ลงรางเดิม 
 (53) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.กวา้ง 0.50 ม. ยาว 211 
ม.ลึก 0.40-1.20  ม. 

- 274,300 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

57* ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง  สาย
เชื�อมระหวา่ง  หมู่ที� 1 – หมู่ที� 2 
(นานอก – คลองพง) หมู่ที� 1, 
หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 

-  เพื�อใชใ้นการสญัจรไปมา 
ของประชาชนและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร  

-ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง 
กวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  
1,500 เมตร  พร้อมวางท่อ 

คสล. ∅ 0.40 เมตร  
จาํนวน  4  จุด 

- 264,300       
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

58* ก่อสร้างท่อระบายนํC า ซอย 
เทศบาล 3-4 (อ.อุดม) หมู่ที� 3 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า 

คสล. ∅ 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พกั จาํนวน 13 บ่อ รวม
ความยาว 100 ม. 

- 77,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

59* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอย 11 
เชื�อม ซอยนางกองศรี หมู่ที� 2  
ตาํบลหาดเสีC ยว  
(55) 
 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC าค
สล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. ยาว 
67 ม.    ลึก 0.40 – 1.20  ม.   

- 134,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

60* ก่อสร้างบนัได คสล. ลง 
คลองผกัลุง หมู่ที� 1,2 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 (55) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกในการใชป้ระโยชน์
จากนํC าในคลองผกัลุง 
 

-  ก่อสร้างบนัได คสล. 
กวา้ง 4 ม. จาํนวน 4 จุด  

- 100,000     
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใชน้ํC าใน
คลอง 

กองช่าง 

61* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล. 
หมู่ที� 3 (หลงับา้นป้าจนัทร์ –  
ซอยปศุสตัว)์ 
(54) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า 

คสล. ขนาด ∅ 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพกัจาํนวน 5 บ่อ 
ยาว 54 ม. 

- 97,200    
(งบทอ้งถิ�น) 

- - ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั  

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

62* ก่อสร้างขยายลานตากขา้ว คสล. 
หมู่ที� 4,5 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(54) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีลาน 
ตากขา้ว 

-  ขยายลานตากขา้ว  คสล. 
จาํนวน 2 จุด หนา 0.12 ม. 
พืCนที�รวมทัCง 2 จุดไม่นอ้ย
กวา่ 500  ตร.ม. 
 

- 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - ประชาชนไดม้ีพืCนที�
เมลด็พนัธุ์พืชเพิ�มขึCน 

กองช่าง 

63* โครงการขยายสะพาน คสล. 
บริเวณถนนสายทางหลวง
หมายเลข 101 หมู่ที� 1 ตาํบล 
หาดเสีC ยว (ขา้มคลองผกัลุง)  
 (54) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 
 
 
 

-  ก่อสร้างและขยายสะพาน 
คสล. 

- 2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น-
งบอุดหนุน) 

- - เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการสญัจร
ไปมาไดด้ียิ�งขึCน 

กองช่าง 
 
 

 

64* ก่อสร้างถนนลาดยางสายพระร่วง  
หมู่ที�  3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นนลาดยาง  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 
 

-  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กวา้ง  5   ม. ยาว  2,100 ม.   

- 3,780,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนนลาดยางที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

65* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอยเชื�อม
เทศบาล 12-13 ลงประตูกนันํC า 
คลองโคง้ หมู่ที� 4 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 
 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 180 ม.  ลึก 0.40 –  
1.20  ม.   

- 360,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

66* ก่อสร้างบนัได คสล. ลงอ่างเก็บ
นํC าหนองหิน หมู่ที� 2 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
(56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกในการใชป้ระโยชน์
จากนํC าในอ่างเก็บนํC าหนองหิน 
 

-  ก่อสร้างบนัได คสล. 
กวา้ง 4 ม. จาํนวน 4 จุด  

- 100,000     
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใชน้ํC าใน
อ่างเก็บนํC าหนองหิน 
 

กองช่าง 

67* ก่อสร้างถนน คสล. เชื�อมถนน 
ชมปรีดา(ซอย คสช) หมู่ที� 2 
ตาํบลหาดเสีC ยว  
(55)  

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  3 ม. ยาว  200 ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 600 ตร.ม. 
 

- 288,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- - ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

68* ก่อสร้างถนน คสล.ซอย  พ.ท.ชู
ศกัดิP -ซอยดอยปู่ตา หมู่ที� 5 ตาํบล
หาดเสีC ยว   
(56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  3  ม.ยาว 555  ม.   
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  1,665  ม.2 

- - 999,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

69* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาคาํ  หมู่
ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว  
 (56) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  3  ม.ยาว 460  ม.   
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  1,380  ม.2 

- - 828,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

70* ก่อสร้างถนน คสล.หลงับริษทั
ไทยสมุทร หมู่ที� 3 ตาํบลหนอง
ออ้(อยูใ่นเขตความรับผดิชอบ
ของ ท.ต.หาดเสีC ยว)  
 (56) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  3  ม.ยาว 103  ม.   
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  309  ม.2 

- - 185,400 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

71* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอยราษฎร
อุทิศ  หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว  
(56) 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 300 ม.  ลึก 0.80 –  
1.20  ม.   

- - 750,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

72* ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล.  ซอย
เทศบาล 5  หมู่ที�  3  ตาํบลหาด
เสีC ยว 
(56 ) 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า  
คสล.  ขนาด ø 0.40  ม. ยาว 
15  ม.  

- - 6,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงัอีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

73* ก่อสร้างรางระบายนํC า ซอย
เทศบาล 10  หมู่ 4  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
กวา้ง 0.50 ม. ลึก 0.80-   
1.20 ม.  ยาว  200  ม. 

- - 500,000     
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

74* ก่อสร้างถนนลาดยาง(ต่อจากเดิม)   
รอบหนองหิน  หมู่ที� 2  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53 ,54 ) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

-  ก่อสร้างถนน ลาดยาง  
กวา้ง 6  ม.พร้อมไหล่ทาง
ขา้งละ 1 ม. ยาว 650 ม.  

- - 1,755,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 

-ประชาชนสญัจรไปมาได้
อยา่งสะดวกขึCน 
 

กองช่าง 

75* ก่อสร้างถนน คสล.ทางเขา้
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว หมู่ที� 3 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
  (55) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  5  ม.ยาว 27  ม.   
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  135  ม.2 

- - 60,750 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

76* ก่อสร้างถนนลาดยางสาย            
คลองพง - สุดเขต  หมู่ที�  1,2  
ตาํบลหาดเสีC ยว  
(53 ) 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
- เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

- ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
กวา้ง 5 ม. ยาว 6.5  กม. 

- - 17,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/ 
งบอุดหนุน) 

-  มีถนนลาดยางที�ได้
มาตรฐาน 
- ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

77 ก่อสร้างสะพานลอยขา้มถนน 
บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 
 

-เพื�ออาํนวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนในการขา้ม
ถนน 
 

-ก่อสร้างสะพานลอย คสล. 
จาํนวน 1 จุด 

- - 3,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการขา้มถนน 

กองช่าง 

78* ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล.  
บริเวณซอยเชื�อมเทศบาล  13   
(บา้นนางมะลิวนั  เกิดผล)  
 หมู่ที�  2  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53 ) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า  คสล.  
ขนาด ø 0.30  ม. ยาว 30  ม.  
พร้อมบ่อพกัจาํนวน  3  จุด 

- - 25,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงัอีก 

กองช่าง 

79* ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางหลวง  101  หมู่ที�  1  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง  
ยาว  500  ม. 
 
 

- - 7,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2 แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

80* ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทาง
หลวงหมายเลข  1201  บริเวณ
หนา้สาํนกังานเทศบาลตาํบล 
หาดเสีC ยว  หมู่ที�  3  ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
(53)   

-  เพื�อประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 
-  มีสภาพแวดลอ้มที�ดี 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างปรับปรุงถนน
สายทางหลวง  1201 ยาว 
500 ม. ตามแบบแปลน
สาํนกังานทางหลวงที�  4 
(พิษณุโลก)  แขวงการทาง
สุโขทยั 

- - 7,024,000 
(งบทอ้งถิ�น/ 
งบอุดหนุน) 

-  มีถนนที�ไดม้าตรฐาน 
-  สภาพแวดลอ้มดีขึCน 
-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

81* ก่อสร้างสะพาน  คสล. ขา้ม  
แม่นํC ายม  บริเวณ หมู่ที�  2  กบั 
หมู่ที� 4   ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

-  ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ยาว  200  เมตร  

- - 50,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  เพื�อประชาชนมีสะพาน
ขา้มอยา่งปลอดภยั 

กองช่าง 

82* ก่อสร้างรางระบายนํC า หรือท่อ
ระบายนํC า บริเวณทางหลวง 
หมายเลข 101  2 ฝั�งถนน  หมู่ที�  1  
ตาํบลหาดเสีC ยว – สุดเขต  หมู่ที�  3  
ตาํบลหนองออ้ 
 (55) 
 

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล.หรือท่อ คสล.  ยาว  
1,000  ม. ตามแบบแปลน
ของกรมทางหลวง 

- - 5,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  ลดปัญหาความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

83* ก่อสร้างรางระบายนํC าบา้นหาดสูง
ฝั�งตะวนัออกลงคลองตานะ  
หมู่ที�  3 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (พร้อมรืCอท่อเดิม)  
(55) 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างรางระบายนํC า  
คสล. 
กวา้ง  0.60 ม. ลึก  0.40-
1.50 ม.ยาว  360 ม. 

- - 1,710,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั  

กองช่าง 

84* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื�อมทาง
หลวง 101 (หลงัร้านเปีW ยก 
หมอ้นํC า)  หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
2.50 ม.ยาว 124 ม. หนา 
0.15  ม. พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํC า  คสล. กึ�งกลาง
ถนน Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พกัจาํนวน 14 บ่อรวมความ
ยาว 140 ม.และรวมถนน 
คสล. ที�หกัออกจากบ่อได้
พืCนที�ไม่นอ้ยกวา่  298 ม.2 

- - 304,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

85* ก่อสร้างถนนคสล. ซอยตองเค -
ซอยไทยเจริญ  ม.3 ต.หนองออ้ 
ซึ�งอยูใ่นความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 (54) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม.
พืCนที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
 150 ตรม. 

- - 67,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

86* ก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ�นขาม 
– ทางไปโรงฆ่าสตัว ์หมู่ที�1  
ตาํบลหาดเสีC ยว  
(54) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
1,000 ม.พืCนที� คสล.ไม่นอ้ย
กวา่  3,000 ตร.ม. 

- - 1,350,000 
(งบทอ้งถิ�น-
งบอุดหนุน) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

87* ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเชื�อมเทศบาล  2 หมู่ที� 1      
ตาํบลหาดเสีC ยว (ซอยนางสร้อย)                            
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3  ม.  ยาว  125  ม.  หนา 
0.15  ม.  พืCนที� คสล.               
ไม่นอ้ยกวา่  375  ม.2 
 

- - 168,700 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

88* ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยทิพยส์ุคนธ์  หมู่ที�  1 
ตาํบลหาดเสีC ยว   
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
2.50  ม. ยาว 150  ม.  หนา  
0.15  ม.  พืCนที� คสล.  ไม่
นอ้ยกวา่  375  ม.2 
 

- - 168,700 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

89* ก่อสร้างถนน คสล.  
ทางไปโรงฆ่าสตัว ์ สายใต ้  
หมู่ที�  1    ตาํบลหาดเสีC ยว   
(53) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
4.00  ม. ยาว 1,748  ม.  
หนา  0.15  ม.  พืCนที� คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  6,992  ม.2 
พร้อมวางท่อ คสล. Ø  
0.40 ม.  จาํนวน  3  จุด 

- - 3,356,160 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

90* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื�อม
ถนนพิศาลดาํริดา้นใต-้ริมนํC า(ซอย
นายเจ็ก) หมู่ที� 3 ต. หนองออ้  
(อยูใ่นความรับผิดชอบของ ท.ต.
หาดเสีC ยว) 
 (53) 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. 
พืCนที� คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 132 
ม2 

- - 59,400 
(งบทอ้งถิ�น) 

1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

91* ก่อสร้างรางระบายนํC าบริเวณซอย
เชื�อมถนนพิศาลดาํริดา้นเหนือ  
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 
 

 - เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วม 

-ก่อสร้างรางระบายนํC า 
ขนาด 0.50 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึก 0.40 -0.80 เมตร           

- - 52,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 
 

กองช่าง 

92* ก่อสร้างถนน คสล.  
เชื�อมซอยปศุสตัว ์(หลงัวดัภูธาตุ) 
หมู่ที�  3   ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  
3  ม. ยาว 640  ม.  หนา  
0.15  ม.  พืCนที� คสล.             
ไม่นอ้ยกวา่  1,920  ม.2 
 

- - 864,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

93* ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเชื�อมถนนปศุสตัว ์     
(ผูใ้หญ่สิทธิP  –ป่าชา้เก่าบา้นใหม่) 
หมู่ที�  4   ตาํบลหาดเสีC ยว         
(53) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.00  ม. ยาว 730  ม.  หนา  
0.15  ม.  พืCนที� คสล.  ไม่
นอ้ยกวา่  2,190  ม.2 

- - 985,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

94* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพนัโท 
ชูศกัดิP ( ต่อจากเดิม – สี�แยกดอย 
ปู่ตา )หมู่ที�  4 , 5  ตาํบลหาดเสีC ยว      
(56) 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล. ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.00  ม. ยาว 375  ม.  หนา  
0.15  ม.  พืCนที� คสล.  ไม่
นอ้ยกวา่  1,125  ม.2 

- - 506,250 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล. ที�ได ้        
มาตรฐาน 
3. สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

95* ก่อสร้างถนนลูกรังเชื�อมซอย 
เทศบาล  2   หมู่ที�  1 (ขา้งบา้น 
ป้าตอ้ย)  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(54) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
ไปมาของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง  กวา้ง   
4  เมตร  ยาว  1,000  ม.  
พืCนที�ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ม2 

- - 150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

96* ก่อสร้างถนน คสล. สายดา้นหลงั
โรงเรียนหาดเสีC ยววทิยา หมู่ที� 1 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

-  ก่อสร้างถนน  คสล. 
กวา้ง 3 ม. ยาว 642 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที� คสล. ไม่นอ้ย
กวา่ 1,926 ม2 
 

- - 866,700 
(งบทอ้งถิ�น) 

 1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

97* ก่อสร้างถนนลูกรังสายเชื�อม
หนองหิน,หนองผกัลุง-นานอก 
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล. ∅  
0.60 เมตร จาํนวน 5 จุด 
 

- - 240,810  
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวกขึCน 
 

กองช่าง 

98* ก่อสร้างถนนลาดยางเชื�อมถนน
สายไปอ่างเก็บนํC าหว้ยแม่สูง  
(สวนป่า-นาบน) 
หมู่ที� 3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.5 
กิโลเมตร 

- - 3,120,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 

1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน ที�ไดม้าตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

99* ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ศรีประเสริฐ – นาป่าแดง (ทางเขา้
บ่อขยะ)  หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 
 

 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง        
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 5.00  
กิโลเมตร 

- - 10,400,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  มีถนนลาดยางที�ได้
มาตรฐาน 
-  สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

100* ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นากระต่ายต่อจากเดิม 
(บา้นนายจรัญ )  
หมู่ที�  2   ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหไ้ดถ้นน คสล.  ที�มี
มาตรฐาน 
-  เพื�อลดปัญหาฝุ่ นละออง 
 

-  ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  4   ม. ยาว  2 
ก.ม.  หนา  0.15   ม. พืCนที�  
คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ม2 

- -  3,600,000  
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 1.ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
2. มีถนน คสล.ที�ได้
มาตรฐาน 
3.สภาพแวดลอ้มดีขึCน 

กองช่าง 

101* ก่อสร้างสะพานขา้มคลองตานะ  
หมู่ที� 3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

- เพื�อใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
ไปมาอยา่งสะดวก 

- ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 30 
เมตร  
 

- - 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  ประชาชนจะไดค้วาม
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

102* ก่อสร้างถนนลูกรังเชื�อมระหวา่ง
ซอยนาทุ่งนอ้ย-ถนนสายหาดสูง 
หมู่ที� 3   ตาํบลหาดเสีC ยว 
  (53) 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนไดส้ญัจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 
5 ม. ยาว 400 ม. 

- - 51,800 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีถนนดินลูกรังเพิ�มอีก 1 
เสน้ ระยะทาง 400 เมตร 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

103* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื�อม 
ถนนชมปรีดาถึงคลองผกัลุง 
(ซอยตาด่อน)  หมู่ที�  2  ตาํบล
หาดเสีC ยว (55) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  2.5  ม.ยาว  65  ม.  
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  162.5  ม.2 

- - 73,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

104* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื�อม
ถนนชมปรีดา – ซอยเทศบาล 2  
(ขา้งบา้นหมอเป้า) หมู่ที� .2               
ตาํบลหาดเสีC ยว (55) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  3 ม.ยาว  790 ม.  
หนา  0.15  ม.  พืCนที�  คสล.  
ไม่นอ้ยกวา่  2,370 ม.2 

- - 661,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

105* โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เชื�อม เทศบาล 17 หมู่ที� 2  ตาํบล
หาดเสีC ยว 
(54) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล.  
ขนาดกวา้ง  2.50 ม. ยาว  
20  ม.  หนา  0.15  ม. พืCนที�  
คสล. ไม่นอ้ยกวา่  50 ม.2 
 

- - 22,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนสญัจรไปมา
ไดอ้ยา่งสะดวก 

กองช่าง 

106* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล. ซอย
เทศบาล  4  ม. 3 ต.หาดเสีC ยว 
(ซอยบา้นลุงประถม) 
(56) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ขนาด 0.40 ม. พร้อม
บ่อพกัจาํนวน 6 บ่อ รวม
ความยาว 57 ม. 
 

- - 65,550 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

107* ก่อสร้างสะพานริมนํC า หมู่ที� 4,5      
ตาํบลหาดเสีC ยว (บริเวณวดัเก่า) 
(54) 
 

-  เพื�อแกไ้ขและลดปัญหา
การจราจร 

-  ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กวา้ง 4 ม. ยาว 60 ม. 

- - 1,500,000 
(งบทอ้งถิ�น-
งบอุดหนุน) 

-  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก ลดระยะเวลาการ
เดินทาง 

กองช่าง 

108* ก่อสร้างถนน คสล.  จากสี�แยก
ดอยปู่ตา – ลานตากขา้วดอยปู่ตา
เหนือ  หมู่ที�  5    ตาํบลหาดเสีC ยว  
(54) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาไดอ้ยา่งสะดวก 

-  ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว     
858 ม. พืCนที� คสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 2,574 ตร.ม. 

- - 1,158,300 
(งบทอ้งถิ�น-
งบอุดหนุน) 

-ประชาชนสญัจรไปมาได้
อยา่งสะดวกขึCน 
 

กองช่าง 

109* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล.กลาง
ถนนซอยเทศบาล 3 หมู่ที� 3 ตาํบล
หาดเสีC ยว 
 (55) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 – 1.20  ม.  ยาว 
146 ม.   

- - 
 

182,500 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

110* 
 
 

 

 ก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมราง
ระบายนํC า ซอยเชื�อมถนนสายบา้น
ป่าไผ ่หมู่ที�  5  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(บา้นลุงมิ�ง) 
 ( 53 )     
 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  3.00  ม. ยาว  60  ม. 
หนา  0.15  ม.พร้อมราง
ระบายนํC ากลางถนน  มี
พืCนที� คสล.ที�หกับ่อพกัออก
แลว้ไม่นอ้ยกวา่  174 ตร.ม.  

- - 147,300 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

111* 
 
 
 

 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอยขา้ง 
ร้านนํC าแขง็  ต. เจริญ – ถนนชม
ปรีดา  หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(54) 
      

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  3.00  ม. ยาว  300  ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 900 ตร.ม. 
   

- - 405,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

112* 
 
 
 

 ก่อสร้างปรับปรุง ถนน  คสล. 
ซอยเทศบาล  9  หมู่ที�  1 ตาํบล
หาดเสีC ยว 
 (55) 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  4.00  ม. ยาว  290  ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่  1,131 
 ตร.ม. 
   

- - 550,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

113* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล. ทา้ย
ซอยเทศบาล 12 หมู่ที� 5  ตาํบล
หาดเสีC ยว (55) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 – 1.20  ม. ยาว  
49 ม.   

- - 
 

61,250 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

114* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล.ซอย
เทศบาล 13 (เชื�อมของเดิมลง
แม่นํC ายม) หมู่ที� 5  ตาํบลหาดเสีC ยว  
(56) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 – 1.50  ม.  ยาว 
124 ม.   

- - 
 

173,600 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

115* ก่อสร้างสระเรียงหินยาแนวพร้อม
ทางเทา้ บริเวณคลองโคง้ หมู่ที� 5  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 

- เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCนประชาชนได ้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
 

- ขดุลอกเรียงหินยาแนว
พร้อมทางเทา้ ยาว 375 
เมตร 

- - 3,750,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคได้
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

116* ก่อสร้างสระเรียงหินยาแนวพร้อม
ทางเทา้ บริเวณคลองผกัลุง  
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (ต่อจากของเดิม) 
 (55) 
 

- เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCนประชาชนได ้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
 

- ขดุลอกเรียงหินยาแนว
พร้อมทางเทา้ ยาว 50 เมตร 

- - 500,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคได้
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

117* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื�อม
ถนนชมปรีดาซอยเหนือโรงสีนาย
นาน หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  2.50 ม. ยาว  533 ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่  1,300 
 ตร.ม. 

- - 650,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

118* ก่อสร้างรางระบายนํC า คสล.  
(ขา้งศาลเจา้พอ่เหนือ)  หมู่ที� 2 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56)   
 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 1.50 ม.  ยาว 150 ม.   

- - 
 

210,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

119* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอยร่วมใจ
พฒันา หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(55) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก0.50-1.50 ม. ยาว 545 ม.   

- 
 

- 763,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 
 

กองช่าง 

120* ก่อสร้างถนน คสล.จากสาํนกังาน
ประมง – ถึงอ่างเก็บนํC าหนองหิน
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง  3 ม. ยาว  376 ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 1,100 
 ตร.ม. 
   

- - 550,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

121* ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม  
สายหว้ยเดื�อ หมู่ที� 4 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 (56) 

-เพื�อใหก้ารไหลของนํC าไหล
ไดส้ะดวกขึCน 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกวา้ง 3 เมตร ขนาด  
1 ช่อง 
 

- - 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับคาม
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

122* ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนอง 
ผกัลุง (ต่อจากเดิมฝั�งทิศเหนือ) 
หมู่ที� 2 ตาํบลหาดเสีC ยว  
(55) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง 3 ม. ยาว  273 ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 810 ตร.ม. 
   

- - 409,500 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

123* 
 
 

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาฌาปนสถาน และก่อสร้าง
ลานจอดรถ คสล. บริเวณ  
ฌาปนสถานบา้นหาดเสีC ยว  
หมู่ที� 2  ตาํบลหาดเสีC ยว  
(55) 

- ใหป้ระชาชนมีลานจอดรถ
เนื�องมาจากมาร่วมงาน
ฌาปนกิจศพ 
- เพื�อปรับภูมิทศันใ์หส้วยงาม 

- ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา จาํนวน 1 
หลงั 
- ก่อสร้างลาน คสล. กวา้ง 
24 เมตร ยาว 80  เมตร หนา 
0.15  ม. พืCนที� คสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 1,920 ตร.ม. 

- - 960,000  
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- ประชาชนมีที�จอดรถได้
สะดวก 
- มีสภาพแวดลอ้มที�ดีขึCน 

กองช่าง 

 



 85  

 

 

1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

124* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยปู่ตา 
หมู่ที�  5  ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 

- เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

-ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กวา้ง 3 ม. ยาว  190  ม. 
หนา  0.15  ม.  มีพืCนที� 
คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 570 ตร.ม. 
 

- - 280,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

125* ก่อสร้างรางระบายนํC าซอยดอย 
ปู่ตา  หมู่ที�  5  ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก0.50-1.20 ม. ยาว 190 ม. 
 

- - 228,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

126* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล.  
ซ.นากระต่าย (สุดซอย)  
ม.2 ต.หาดเสีC ยว 
 (56) 
 

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.80 ม. ยาว 425 ม.  
บ่อพกัจาํนวน 42  บ่อ   

- 
 

- 630,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

127* ก่อสร้างท่อระบายนํC า คสล.  
ซอยเทศบาล 6  หมู่ที�3 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 (56) 
 

-เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วม 

-ก่อสร้างท่อระบายนํC า 
คสล. ø 0.60 ม. ยาว 58 ม.  
บ่อพกัจาํนวน 5  บ่อ   

- 
 

- 75,400 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั
อีก 

กองช่าง 

128* ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม คสล. 
บริเวณซอยเทศบาล 12   หมู่ที�  5 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

-  เพื�อใชใ้นการระบายนํC าและ
ป้องกนันํC าท่วม 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม. 
ผิวทางจราจรกวา้ง 4 ม. 
ขนาด 2ช่อง 

- - 180,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ป้องกนันํC าท่วมและ
ระบายนํC าออกไดส้ะดวก 

กองช่าง 

129* ก่อสร้างหอ้งนํC า บริเวณศาลา
กตญัYู หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

-  เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที�มาใชศ้าลา
กตญัYู 

- ก่อสร้างหอ้งนํC าหอ้งสว้ม
สาธารณะ กวา้ง 3.00 x 
4.00 ม จาํนวน 2 หอ้ง  

- - 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนที�มาใชศ้าลา
กตญัYูไดร้ับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

130* ก่อสร้างลานคอนกรีตหลงัตลาด
สดใต ้หมู่ที� 1  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 
 

-เพื�อใชเ้ป็นลานจอดรถ และ
จดักิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างลานคอนกรีต 
ขนาด 10.00 x 32.50 และ
19.50x15.50 ม.  พืCนที�ไม่
นอ้ยกวา่ 627.25  ม.2  

- 
 

- 3,00,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในจอดรถ 

กองช่าง 

131* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายเหล่า
หลวง หมู่ที� 1 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 
 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างถนนดินหนา 
0.30  ดินลูกรัง หนา 0.20
กวา้ง 5.00  ม. ยาว 1,000 ม.  

หนา0.30  ม.  พร้อม ท่อ ø 
0.40 จาํนวน 10 จุด 

- - 
 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

1. ประชาชนสญัจร       
ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

132* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายเด่นขาม 
หมู่ที� 1 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 
 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างถนนดินหนา 
0.30  ดินลูกรัง หนา 0.20
กวา้ง5.00  ม.  ยาว  500 ม.  

พร้อม ท่อ ø 0.40 จาํนวน 5 
จุด 

- - 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

1. ประชาชนสญัจร       
ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

133* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายนาลุง
เทียน หมู่ที� 4 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 
0.50กวา้ง 5.00  ม. ยาว 500 
ม.  หนา0.30  ม.  พร้อม ท่อ 

ø 0.40 จาํนวน 5 จุด 

- - 
 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

1. ประชาชนสญัจร       
ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

134* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายหว้ยเดื�อ 
หมู่ที� 4 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (56) 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 
0.50กวา้ง 5.00  ม. ยาว 500   

พร้อม ท่อ ø 0.40 จาํนวน 5 
จุด 
 

- - 
 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

1. ประชาชนสญัจร       
ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

135* ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรังภายในเขตเทศบาล  
(56) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนในเขตเทศบาล ดว้ย
คอนกรีต ยาง และลูกรัง 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

-  ประชาชนสญัจร       
 ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างบ่อพกันํC า  เชื�อม 
รางระบายนํC า คสล.  บริเวณถนน
ทางหลวง  101   

-  เพื�อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที�ถูก
นํC าท่วมขงั 

-  ก่อสร้างบ่อพกันํC า  ขนาด 
1.00  ม. X  1.00  ม.  
จาํนวน  20  บ่อ 

- - 
 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

-  ป้องกนันํC าท่วมและ
ระบายนํC าออกไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้างพื&นฐานที6สอดคล้องกบัผงัเมือง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

137 ก่อสร้างทางเดินเทา้  บริเวณถนน
ทางหลวงหมายเลข  101  
 ฝั�งตะวนัตกต่อจากเดิม  ตัCงแต่
หนา้วดัหาดเสีC ยว – ตลาดเหนือ 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
 

-  ก่อสร้างทางเดินเทา้ 
คสล. ตามแบบแปลนของ
กรมทางหลวง  กวา้ง   
1.00 ม.  ยาว   700  ม. 

- - 
 

1,750,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

 

1. ประชาชนสญัจร       
ไป – มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างต่อเติมรางระบายนํC า 
คสล. ถนนชมปรีดาฝั�งตะวนัออก  
จากฌาปนสถาน – ตลาดสด
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว  หมู่ที�  1 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 

-  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที�ถูกนํC าท่วมขงั 

- ก่อสร้างรางระบายนํC า 
คสล.ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 0.50-1.80 ม. ยาว       
870   ม. 
 

- - 2,175,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1* 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตัCงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 
เสนอโดย 
- ชุมชนบา้นหาดเสีC ยวใต ้56 
- ชุมชนบา้นหาดเสีC ยวเหนือ 56 
 - ชุมชนบา้นหาดสูง 56 
- ชุมชนบา้นใหม่ 56 
-ชุมชนบา้นป่าไผ ่56 
- ชุมชนบา้นหนองออ้ 56 
-ชุมชนบา้นใหม่ชยัมงคล 56 

-เพื�อใหแ้สงสวา่งเพียงพอ 
อาํนวยความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสญัจรไปมา
ในยามคํ�าคืน 

-ขยายเขตไฟฟ้าตามซอย
ต่างๆ  ภายในเขตเทศบาล 
 

1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ทาํใหม้ีแสงสวา่งตาม
ซอยต่างๆเพิ�มขึCน มีความ
ปลอดภยัมากขึCน 

กองช่าง 

2* สนบัสนุนการก่อสร้างและขยาย
ประปาภายในเขตเทศบาล 
เสนอโดย 
- ชุมชนบา้นหาดเสีC ยวใต ้56 
- ชุมชนบา้นหาดเสีC ยวเหนือ 56 
- ชุมชนบา้นหาดสูง 56 
- ชุมชนบา้นใหม่ 56 
-ชุมชนบา้นป่าไผ ่ 56 
- ชุมชนบา้นหนองออ้56 
-ชุมชนบา้นใหม่ชยัมงคล  56 

-เพื�อช่วยเหลือสนบัสนุน
หน่วยงานและประชาชนใน
การจดัหาและขยายเขตประปา
หมู่บา้นไปสู่ประชาชนอยา่ง
ทั�วถึง เพียงพอ 

-สนบัสนุนขยายเขตประปา
ในเขตเทศบาล 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไดร้ับการ
บริการที�สะดวกทั�วถึง  

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 จดัซืCอวสัดุอุปกรณ์เพื�อติดตัCง
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สวา่งสาธารณะ 

-  เพื�อใหม้ีแสงสวา่งเพียงพอ 
อาํนวยความสะดวกและความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ินในการสญัจรไปมา
ในยามคํ�าคืน 
 
 

 -  ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน ตรอก 
ซอย ในเขตเทศบาลที�ชาํรุด 
พร้อมทัCงขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสวา่งสาธารณะ 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 -  ประชาชนไดค้วาม
ปลอดภยัทัCงชีวติและ
ทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

4 โครงการจดัซืCออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 

- เพื�อใหแ้สงสวา่งเพียงพอ
อาํนวยความสะดวกและความ
ปลอดภยัในชีวติ 
 
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละติดตัCงให้
ใหม่ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ประชาชนไดร้ับแสง
สวา่งและความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.4  แนวทางการพฒันา  พฒันาจัดระบบการจราจร 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 จดัหาอุปกรณ์และ ติดตัCงสญัญาณ
ไฟและเครื�องหมายจราจรภายใน
เขตเทศบาลและติดตัCงไฟกระพริบ 
- บริเวณสามแยกโรงพยาบาล  
ศรีสชันาลยั  หมู่ที�  3  ตาํบล 
หาดเสีC ยว     
- บริเวณสามแยกหนา้ธนาคาร 
ออมสิน  หมู่ที� 1  ตาํบลหาดเสีC ยว  
-  บริเวณร้านเรืองสวรรค ์ หมู่ที� 1    
ตาํบลหาดเสีC ยว 
-  บริเวณสามแยกวดัโบสถ ์ หมู่ที� 2 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
-  ติดตัCงกระจกส่องทางแยก 
-  ประชาคม ม.1,ม.2.,  หาดเสีC ยว ปี 56   
 

 -  เพื�อลดอุบตัิเหตุ
เกี�ยวงานจราจรภายใน
เขตเทศบาล 

 -  ติดตัCงสญัญาณไฟจราจร 5จุด 
-   ติดตัCงเครื�องหมายการจราจร  
20  จุด  
-  ติดกระจกมองทาง 
-  จดัหาอุปกรณ์ดา้นจราจรใช้
ตามบริเวณที�จาํเป็น 
-  ติดตัCงสญัญาณไฟกระพริบ  
จาํนวน  4 จุด 
 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

  

 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

    

 -   สถิติการเกิดอุบตัิเหตุ
การจราจรภายในเขต 
เทศบาลลดลง 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.4  แนวทางการพฒันา  พฒันาจัดระบบการจราจร 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

2 สนบัสนุนงานจราจรแก่หน่วยงานที�
รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล 
 

-  เพื�อลดอุบตัิเหตุ
เกี�ยวกบัการจราจร
ภายในเขตเทศบาล 

-  ใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานที�
รับผิดชอบการจราจร  สนบัสนุน
การจดัซืCอเครื�องตีเสน้จราจร  
และอื�น ๆ การดาํเนินการอยา่งอื�น
ที�เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
จาํนวน  1  ครัC ง 
 

   50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

   50,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

   50,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

 -   สถิติการเกิดอุบตัิเหตุ
การจราจรภายในเขต 
เทศบาลลดลง 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

 

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบั
กฎจราจรและการใชร้ถใชถ้นน
อยา่งปลอดภยั 

เพื�อประชาชนมี
ความรู้ในเรื�องกฎ
จราจรและมีความ
ปลอดภยัการใชร้ถใช้
ถนน 
 

ชุมชนเทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว  
จาํนวน  7  ชุมชน 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ  และใน
การใชร้ถใชถ้นน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1* โครงการขดุลอกคลองโคง้  
หมู่ที� 4,5 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(56) 
 

-  เพื�อใหน้ํC าไหลไดอ้ยา่งสะดวก 
-  เพื�อใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ํC าในทาง
เกษตรกรรมในช่วงฤดูแลง้ 

-  ขดุลอกคลองปากกวา้ง 
15 ม. หรือตามสภาพ
พืCนที�คลอง กน้คลองกวา้ง 
5 ม.หรือตามสภาพคลอง 
ลึก 5 ม. ยาว 1,800 ม.  

1,900,000 
(งบทอ้งถิ�น/ 
งบอุดหนุน) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับ
ความเดือดร้อนจากนํC า
ท่วมขงั 
- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าใน 
การอุปโภคและบริโภค
ตลอดทัCงปี 

กองช่าง 

2* 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายตน้นํC า 
ลาํธาร (Check  Dam)  
บริเวณภูพร้างอม  
หมู่ที�  3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (54) 

-   เพื�อรักษาแหล่งนํC า            
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม   

-   ก่อสร้างฝายตน้นํC า 
ลาํธาร  (Check  Dam)                 
 จาํนวน  3  จุด 

- - 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  รักษาสภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างพนงักัCนนํC า คสล. 
บริเวณคลองผกัลุง หมู่ที� 1 , 2   
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCน ประชาชนได้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 

- ก่อสร้างพนงักัCนนํC า 
คสล. จาํนวน  3  แห่ง 

45,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 

- - -  มีแหล่งนํC าสาธารณะที�
ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเทา้
คลองตานะ  พร้อมวางท่อ
ระบายนํC า ø 40  และ 60   
จาํนวน  2  จุด     หมู่ที� 3 
ตาํบลหาดเสีC ยว   

-  เพื�อใหป้ระชาชนสญัจร 
ไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก 
-เพื�อป้องกนันํC าท่วมบา้นเรือน
ประชาชน  

-ก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน
เทา้  กวา้ง 2 ม  ยาว 14 ม  
รวมพืCนที�ไม่นอ้ยกวา่     
28 ม.2  
- วางท่อระบายนํC า  คสล. 
จาํนวน  2  จุด 

35,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- - -  ประชาชนสญัจร       
 ไป – มา ไดส้ะดวก 
- นํC าไม่ท่วมบา้นเรือนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม ซอย
ตาคาํ หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว   

-เพื�อใหก้ารไหลของนํC าไหลได้
สะดวกขึCน 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ขนาด  
2 ช่อง 
 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับคาม
เดือดร้อนจากนํC าท่วมขงั 

กองช่าง 

6 ดาดลาํเหมือง  คสล.  คลอง 
แม่เลา  หมู่ที� 5  ตาํบล 
หาดเสีC ยว   

- เพื�อป้องกนัการกดัเซาะของตลิ�ง 
คลองแม่เลา 

- ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คลองแม่เลา 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ป้องกนัการพงัทลายของ
ตลิ�งคลองแม่เลา 
 
 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

7* ก่อสร้างฝายนํC าลน้แม่นํC ายม 
หมู่ที� 1 , 3  ตาํบลหาดเสีC ยว 
(กัCนกระสอบทราย)  
 (54) 

- เพื�อใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ํC า
ในการอุปโภคบริโภค ช่วงฤดู
แลง้ 

- ก่อสร้างฝายนํC าลน้โดยการ
กัCนกระสอบทราย  สูง  
1.50 ม. ยาว 100 ม. 

- 186,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - ประชาชนได้
ประโยชน์ในการใชน้ํC า 
เพื�อการอุปโภค บริโภค
ในช่วงหนา้แลง้ 

กองช่าง 

8* ขดุลอก และก่อสร้างดาด
คอนกรีตพร้อมเสริมพืCนคลอง
ผกัลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที� 1  
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (54) 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCนประชาชนได้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 

-  ขดุลอกและก่อสร้างดาด 
คสล.  พร้อมเสริมพืCน 
 ยาว  500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -  ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
การอุปโภค  บริโภคได้
อยา่งพอเพียง 
 

กองช่าง 

9* ขดุลอกสระนํC าสาธารณะ
(สระกอกา้ว) หมู่ที�  4   
ตาํบลหาดเสีC ยว    
(55) 
 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพที�ดีขึCน 
-   ประชาชนไดร้ับประโยชน์
ทั�วถึง 
-  เพื�อทาํการเกษตร 

-  ขดุลอกสระนํC า  จาํนวน   
1  ไร่ 

- 300,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -  ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
การอุปโภค  บริโภคได้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

10* โครงการขดุบ่อบาดาลและ 
บ่อนํC าตืCน 
(53) 

 -  เพื�อจดัหาแหล่งนํC าให้
ประชาชนไดใ้ชอ้ยา่งทั�วถึง 

 -  ขดุบ่อบาดาลและบ่อนํC า
ตืCนภายในเขตเทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบ

ทอ้งถิ�น) 

 -  ประชาชนไดม้ีแหล่ง
นํC าเพิ�มขึCนและเพียงพอ 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�

รับผิดชอบ 

11* ขดุลอกสระบริเวณคอกปศุสตัว์
หมู่ที�  3  ตาํบลหาดเสีC ยว     
(53) 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะ 
มีสภาพดีขึCน  ประชาชนได ้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
-  เพื�อทาํการเกษตร 

-  ขดุลอกสระนํC า  พืCนที�ขดุ
ลอก  จาํนวน  2  ไร่ 

- 300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคไดอ้ยา่ง
เพียงพอและมีแหล่งนํC า
สาธารณะที�ใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ 

กองช่าง 

12* 
 

 

ขดุลอกเกาะกลางแม่นํC ายม 
(56)   

-  เพื�อใหน้ํC าไหลไดอ้ยา่ง
สะดวก เป็นการป้องกนั
ปัญหานํC าท่วมในระยะยาว 

-  ขดุลอกเกาะกลาง 
แม่นํC ายม 

- - 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  ป้องกนันํC าท่วมและ         
ป้องกนัตลิ�งพงั ในระยะยาว 

กองช่าง 

13* ก่อสร้างพนงักนัดิน  บริเวณคลอง
ยายยา  หมู่ที�  3  ตาํบลหนองออ้ 
ซึ�งอยูใ่นความรับผิดชอบของเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  เพื�อป้องกนัการกดัเซาะของ
นํC า 

-  ก่อสร้างพนงักนัดิน 
จาํนวน 1 จุด  

- - 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 
 

-  ประชาชนไม่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากการการกดัเซาะ
ของนํC าที�ทาํใหต้ลิ�งพงั 

กองช่าง 

14* ก่อสร้างประตูกนันํC า สาย 
คลองโคง้ หมู่ที�4  ตาํบลหาดเสีC ยว 
ก่อนลงแม่นํC ายม 
(53) 

-  เพื�อสามารถกกัเก็บนํC า
สาธารณะไวใ้ชป้ระโยชน์ 
- เพิ�มจาํนวนแหล่งนํC า 
เพื�อการเกษตร 

-  ก่อสร้างประตูกนันํC า 
ตามแบบแปลนของ 
กรมชลประทาน จาํนวน  
1 แห่ง 

- - 500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคไดอ้ยา่ง
เพียงพอและมีแหล่งนํC า
สาธารณะที�ใชป้ระโยชน์ 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

15 ก่อสร้างพนงักัCนนํC า คสล. บริเวณ
คลองตานะ หมู่ที� 3 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCน ประชาชนได้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
 

- ก่อสร้างพนงักัCนนํC า คสล. 
จาํนวน  1  แห่ง 

- - 550,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-  มีแหล่งนํC าสาธารณะที�ใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างประตูระบายนํC าพร้อมคนั
กนัดินบริเวณสระเหล่าหลวง   
หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว 
 

 -  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพดีขึCน ประชาชนได้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 

-  ก่อสร้างพนงักนัดินและ
ประตูนํC า  1  แห่ง 

- - 300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีแหล่งนํC าสาธารณะที�ใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กองช่าง 

17* ขดุลอกสระหนองไผ ่(หลงั
โรงเรียนหาดเสีC ยว)  หมู่ที�  1  
ตาํบลหาดเสีC ยว   
(53) 
 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะมี
สภาพที�ดีขึCน 
-   ประชาชนไดร้ับประโยชน์
ทั�วถึง 
-  เพื�อทาํการเกษตร 
 

-  ขดุลอกสระนํC า  จาํนวน  
4  ไร่ 
 
 
 

- 600,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -  ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อการ
อุปโภค  บริโภคไดอ้ยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื&นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ&าเพื6ออุปโภค  บริโภค  และเกษตรกรรม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

18* โครงการก่อสร้าง 
รางลาํเหมือง คสล.จากหนอง 
ผกัลุงผา่นถนนขา้งรัC วประมง
ไปทางดา้นเหนือ และ
ทางดา้นตะวนัตก หมู่ที�  2 
 ตาํบลหาดเสีC ยว 
 (55) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ํC าจาก
หนองผกัลุง เพื�อทาํการเกษตรได้
อยา่งทั�วถึง 
 
 

ก่อสร้างรางลาํเหมือง 
คสล. ความยาว 1,200 
เมตร 

  600,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

-ประชาชนไดร้ับนํC าเพื�อ
ใชใ้นการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทั�งถึง 

กองช่าง 

19* ขดุลอกสระบริเวณขา้ง 
วดับา้นใหม่ หมู่ที� 4  ตาํบล  
หาดเสีC ยว  
(56) 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะ 
มีสภาพดีขึCน  ประชาชนได ้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
-  เพื�อทาํการเกษตร 

-  ขดุลอกสระนํC า  พืCนที�
ขดุลอก  จาํนวน  2  งาน 

- - 150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคได้
อยา่งเพียงพอและมีแหล่ง
นํC าสาธารณะที�ใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กองช่าง 

20       ขดุลอกคลองผกัลุง จากหลงั
โรงเรียนเมืองเชลียง-ซอยนา
กระต่าย หมู่ที� 2 ตาํบล  
หาดเสีC ยว  
(56) 

-  เพื�อใหแ้หล่งนํC าสาธารณะ 
มีสภาพดีขึCน  ประชาชนได ้
ประโยชน์อยา่งทั�วถึง 
-  เพื�อทาํการเกษตร 

-  ขดุลอกคลองผกัลุง  
รวมความยาว 974 ม. 

- - 2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนไดใ้ชน้ํC าเพื�อ
อุปโภคและบริโภคได้
อยา่งเพียงพอและมีแหล่ง
นํC าสาธารณะที�ใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) 

เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว 
2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

   2.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 

ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)  และ
อาหารกลางวนั สาํหรับเด็ก
นกัเรียน ในเขตเทศบาลตาํบล
หาดเสีC ยว 
 

 -  เพื�อส่งเสริมโภชนาการ 
เด็กนกัเรียน   

-  ซืCอนมใหเ้ด็กนกัเรียน         
โรงเรียนในเขตเทศบาล
และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็    
-  จดัสรรเงินอุดหนุน        
โครงการอาหารกลางวนั
สาํหรับเด็กนกัเรียนภาย       
ในเขตเทศบาลและศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
 

6,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

6,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

6,000,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

 -  การโภชนาการของเด็ก
วยัเรียนดีขึCน 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

   2.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ 

 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

2 
 
 
 

 

โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั ให้
ไดร้ับการพฒันา การตามวยัอยา่ง
มีคุณภาพ จดัหาวสัดุ หนงัสือ 
และอุปกรณ์การศึกษา  สาํหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  สถานศึกษา  
การศึกษานอกระบบ และอุปกรณ์
เครื�องเล่น สาํหรับศูนยพ์ฒันา  
เด็กเลก็และชุมชน  

1. เพื�อใหเ้ด็กมีการพฒันาตาม
วยัในทุกดา้น 
2. เพื�อส่งเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และ
สถานศึกษา และการศึกษา
นอกระบบ 
3 เพื�อพฒันาเด็กในชุมชน 
4. ส่งเสริมใหเ้ด็กไดร้ับสาร
ไอโอดีนอยา่งทั�วถึง 
 

1.ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 แห่ง 
2.ชุมชน  2  ชุมชน 
3.สถานศึกษา ในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว  
4.การศึกษานอกระบบ 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สถานศึกษา และการศึกษา
นอกระบบ มีวสัดุ อุปกรณ์
การเรียนการสอนเพียงพอ
และกิจกรรมดา้นอื�น ๆ 
-  เด็กปฐมวยัและเด็กใน
ชุมชน ไดร้ับการพฒันาที�
ดีขึCน 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.1   แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 ปรับปรุง  ภูมิทศันศ์ูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ 

- เพื�อพฒันาสิ�งแวดลอ้มใน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม้ี
บรรยากาศ เอืCอต่อการเรียน
การสอนต่อเด็ก 
 

- ปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
รอบอาคารศูนยพ์ฒันา    
เด็กเลก็ , ปลูกตน้ไม ้

300,000.- 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

300,000.- 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

300,000.- 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- เด็กไดร้ับการพฒันา
ทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
เพิ�มขึCน 
 

กองการศึกษา 

4 
 
 

 

โครงการวนัเด็กแห่งชาติและการ
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
ทุกดา้น และอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัเด็ก
และเยาวชน 

-  เพื�อส่งเสริมความกลา้
แสดงออกของเด็ก   
-  สร้างขวญักาํลงัใจแก่เด็ก 
- พฒันาเด็กและเยาวชนให้
ไดร้ับโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 

- จดังานวนัเด็ก  1  ครัC ง 
- จดักิจกรรมสาํหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
- จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- จดักิจกรรมดนตรีและ
นนัทนาการ 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-   เด็กมีความมั�นใจกลา้
แสดงออกในที�สาธารณะ  
อยา่งเหมาะสม   
- เด็กมีกาํลงัใจในการ
พฒันาตนเองใหเ้ป็นคน
เก่ง  คนดี  อยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสุข 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

5 
 
 
 

ส่งเสริม สนบัสนุน  การจดัการ
ศึกษาทัCงในและนอกระบบในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหก้ารจดัการศึกษา
ไดร้ับการพฒันาอยา่งทั�วถึง 
- เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ 

-  สถานศึกษาทัCงในระบบ 
และนอกระบบในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- การศึกษาทัCงในระบบ
และนอกระบบ มีคุณภาพ 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

6 ก่อสร้างหลงัคาคลุมลาน
อเนกประสงคบ์ริเวณดา้นขา้ง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ 

-เพื�อใชใ้นการทาํกิจกรรมของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ 

- ก่อสร้างหลงัคาคลุมลาน
อเนกประสงคบ์ริเวณ
ดา้นขา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
มีพืCนที�ไม่นอ้ยกวา่  735 
ตรม. 

750,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - นกัเรียนไดม้ีพืCนที�ในการ
ทาํกิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ฯ 
 
 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.2  แนวทางการพฒันา  อนุรักษ์และฟื& นฟูวฒันธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ6น 

 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 
 
 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ 
อนุรักษ ์สืบสานและฟืC นฟ ู 
ประเพณีวฒันธรรม  ในทอ้งถิ�น
ทุกประเพณี งานรัฐพิธี   งานวนั
สาํคญั และอื�นๆ ที�เกี�ยวกบังาน
วฒันธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น  
 
 
 

-  เพื�อส่งเสริมวฒันธรรมและ
วถิีชีวติอนัดีงาม 

-  สนบัสนุนงานประเพณี
วฒันธรรม งานรัฐพิธี     
งานวนัสาํคญัต่าง ๆ  ระดบั
ชุมชน อาํเภอ จงัหวดั  
และหน่วยงาน 
1.  อุดหนุนการจดังาน
ประเพณีลอยกระทงฯ 
   1.1 อุดหนุนใหอ้าํเภอ
ศรีสชันาลยั 
   1.2 อุดหนุนหน่วยงาน
เทศบาลที�เป็นเจา้ภาพ 
2.  อุดหนุนการจดังาน
สกัการะพระแม่ยา่และงาน
กาชาด 
3.  อุดหนุนการจดังาน
ประเพณีสรงนํC าโอยทาน
สงกรานตศ์รีสชันาลยั 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีการรักษาวฒันธรรมอนั
ดีงาม สืบทอดวฒันธรรม
ประเพณีใหค้งอยูส่ืบไป   

กองการศึกษา 



 105  

 

 

2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.2  แนวทางการพฒันา  อนุรักษ์และฟื& นฟูวฒันธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ6น 
 

งบประมาณและที�มา 
ที� โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

   4.  อุดหนุนการจดังานวนั
ของดีศรีสชันาลยัและ
เทศกาลอาหาร 
5.  อุดหนุนการจดังานรัฐ
พิธีราชพิธีต่างๆ 
6.  อุดหนุนงานบุญบัCงไฟ
ไทยพวนบา้นหาดเสีC ยว 
7.  อุดหนุนการจดังาน 
“ยอ้นอดีตศรีสชันาลยั นุ่ง
ผา้ไทย ใส่เงิน ทองโบราณ” 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก  ให้เกดิความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ6น 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น และอื�นๆ ที�เกี�ยวกบั
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น    
 
 
 
 

 -  เพื�อส่งเสริมสร้างจิตสาํนึก
ใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่รักและ 
หวงแหนศิลปวฒันธรรม 

-  เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว เขา้ร่วม   
60  คน 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เด็กและเยาวชนมีจิตสาํนึก
และหวงแหน และร่วมกนั
อนุรักษ ์สืบทอด
ศิลปวฒันธรรมใหค้งอยู่
สืบไป 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 107  

 

2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.4  แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมดา้นการศาสนา 
วนัเขา้พรรษา เทศน์มหาชาติ          
วดัร่มเยน็  การอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม   
 

-  เพื�อส่งเสริมกิจกรรมและ
สนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
- เพื�อทาํนุ บาํรุง  และสืบทอด
ศาสนาใหค้งอยูส่ืบไป 

-   ส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดักิจกรรมทางศาสนา 
ภายในชุมชน  
1.โครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ 
2.โครงการกิจกรรมวนั
เขา้พรรษา 
3.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบตัิ
ธรรม หรืออื�นๆ 

 150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  กิจกรรมทางศาสนาไดร้ับ
การทาํนุบาํรุง   และสืบทอด
ใหค้งอยูส่ืบไป    
-  ชุมชนไดร้ับความรู้ 
เกี�ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม
มาปรับใชใ้นการดาํรงชีพ  
ประจาํวนั อยา่งมีความสุข   
                

กองการศึกษา 

2 โครงการจดักิจกรรมวนัทอ้งถิ�น
ไทย 

-  เพื�อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาล 
ที�  5  ไดท้รงกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมใหจ้ดัตัCง
ตาํบลท่าฉลอมขึCนเป็น
สุขาภิบาลหวัเมืองแห่งแรก 

- คณะผูบ้ริหาร  สมาชิก
เทศบาล  พนกังาน  ลูกจา้ง 
และชุมชนร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์และสา
ธารณกศุล 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา 
พนกังานและชุมชนไดร้ําลึก
ถึงวนัทอ้งถิ�นไทย 

สาํนกัปลดัฯ 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.4  แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล - เพื�อใหค้ณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน และ
ชุมชน ร่วมกนัทาํบุญในวนั
เทศบาลและจดันิทรรศการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของเทศบาล 
 
 
 

- คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน และ
ชุมชน ร่วมกนัทาํบุญในวนั
เทศบาล 

70,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

70,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

70,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- กิจกรรมทางศาสนาไดร้ับ
การทาํนุบาํรุง และจดั
นิทรรศการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ
เทศบาล 

สาํนกัปลดัฯ 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� 
 

โครงการ 
 

วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดังาน
ประเพณี วฒันธรรมในทอ้งถิ�น 
และอื�น ๆ   
 

- เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง
วฒันธรรมในชุมชนใหรู้้จกักนั
แพร่หลาย  

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 
- โครงการลานวฒันธรรม 
กาํฟ้าบา้นเฮา 
-โครงการประเพณี 
ลอยกระทง 
- โครงการร่วมกิจกรรมงาน
สรงนํC าโอยทานสงกรานต์
ศรีสชันาลยั 
- โครงการประเพณีรดนํC า
ดาํหวัผูสู้งอาย ุ
- โครงการร่วมกิจกรรมงาน
วนัของดี ศรีสชันาลยั 
- โครงการประเพณีแห่ชา้ง
บวชนาคไทยพวนบา้น 
หาดเสีC ยว 
- โครงการจดังานประเพณี
แห่กฐินทางนํC า แขง่เรือ 
(เฮือซ่วง) 

2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  จาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�ม
มากขึCน  
- สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน
เพิ�มมากขึCน  

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� 
 

โครงการ 
 

วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

   - งานรัฐพิธี กิจกรรมวนั
สาํคญัและอื�นๆ 
- โครงการร่วมกิจกรรมงาน
ยอ้นอดีต  ศรีสชันาลยั 
- โครงการจดัตัCงศูนยก์าร
เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
- โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนงานอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม หรืออื�นๆ 

     

2 โครงการก่อสร้างจุดชม ขบวน
แห่กฐินทางนํC า ม.2 ต.หาดเสีC ยว  
บริเวณเขื�อนเรียงหิน ม.2 
(54) 

-  เพื�อใหป้ระชาชน มีจุดชม 
ขบวนแห่ฯ  
- ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ�นและการท่องเที�ยว 

-  ก่อสร้างพืCน คสล. ขนาด 
กวา้ง 3 ม. ยาว 10 ม. 
จาํนวน 8 จุด  

- 500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  ประชาชนไดช้มขบวนแห่
กฐินทางนํC าและแขง่เฮือช่วง
ไดส้ะดวก 

กองการศึกษา 

3 การส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
ชุมชนในดา้นการจดัโฮมสเตย์
และอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที�ยว 

- เพื�อพฒันาและใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเที�ยว 

- จดักิจกรรมแหล่ง
ท่องเที�ยว  จาํนวน 4 ชุมชน 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
และไดร้ับประโยชน์เกี�ยวกบั
การท่องเที�ยว 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� 
 

โครงการ 
 

วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
ประชาสมัพนัธ์ และที�รอรถ
ประจาํทาง หมู่ที�  1   
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใชเ้ป็นที�ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารของเทศบาล  
- บริการประชาชนที�มารอรถ
ประจาํทาง  
- เป็นศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงอาคารศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารและศูนยบ์ริการ
นกัท่องเที�ยว 
 
 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพื�อใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสาร รวมถึงใหบ้ริการ
ประชาชนที�มารอรถโดยสาร
ประจาํทาง 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.6  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559                             
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 

 

จดัหาสถานที�หรือจดัหาอุปกรณ์
เพื�อสนบัสนุนการออกกาํลงักาย 
ทุกประเภท 
 

-  เพื�อใหช้าวชุมชน มีสถานที� 
และอุปกรณ์ การออกกาํลงั
กาย ภายในชุมชน 

-  จดัหาสถานที� จาํนวน 7 
แห่ง  
-  จดัหาอุปกรณ์การออก
กาํลงักาย จาํนวน 7 ชุมชน 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหม้ีสถานที�  มีวสัดุ
อุปกรณ์ ในการการออก
กาํลงักายภายในชุมชนอยา่ง
ทั�วถึง 

กองการศึกษา 

2 
 

 

การจดักิจกรรมและส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬาทุกประเภท  การ
แข่งขนักีฬาทุกประเภท   การจดั
กิจกรรมและทกัษะดา้นดนตรี  
กีฬา  ใหก้บัเด็กและเยาวชน  และ
กิจกรรมอื�น ๆ  เกี�ยวกบัเด็กและ
เยาวชน 
 
 

- เพื�อจดักิจกรรม ส่งเสริม
สนบัสนุน ในการจดัการ
แข่งขนักีฬาทุกประเภท 
- เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
ทกัษะดา้นกีฬา ดนตรี  
สาํหรับเด็กและเยาวชน 

- จดักิจกรรม ส่งเสริมและ
สนบัสนุนกีฬาทุกประเภท
ในเขตเทศบาล อาํเภอ และ
จงัหวดั 
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน  ในเขตเทศบาล 
- จดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถิ�น
สมัพนัธ์  

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ทาํใหชุ้มชนไดรู้้จกัใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการ
ออกกาํลงักาย  
-  ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนในชุมชน สนใจใน
การเล่นกีฬาเพิ�มขึCนและเล่น
กีฬาอยา่งเหมาะสม  เพื�อกา้ว
สู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา 
- เด็ก เยาวชน ห่างไกล
ยาเสพติด 
-  สร้างความสามคัคี ใน
ชุมชนและทอ้งถิ�นในอาํเภอ
ศรีสชันาลยั 
 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.6  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 
 

 

ส่งเสริมและสนบัสนุนชมรม
สร้างสุขภาพ 
(ชมรมผูสู้งอาย ุ, ชมรมออกกาํลงั
กาย , ชมรม อสม. , ชมรมแพทย์
แผนไทย  ตลาดสด ฯลฯ ) 
 

-  เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัตัCงชมรมสร้างสุขภาพ 

-  ชมรมส่งเสริมสุขภาพใน
เขตเทศบาลฯ  

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ชมรมส่งเสริมสุขภาพมี
ความเขม้แขง็  ดาํเนิน
กิจกรรมต่อเนื�อง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาใน
เขตเทศบาล 

- เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
การออกกาํลงักายของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

- ก่อสร้างสนามกีฬาในเขต
เทศบาล 

- - 30,000,000 
(งบทอ้งถิ�น, 
งบอุดหนุน) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สนามกีฬาที�ไดม้าตรฐาน 
 

กองการศึกษา 

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค ์

-  เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
การออกกาํลงักายของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

-  ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค ์ 

- - 700,000 
(งบทอ้งถิ�น, 
งบอุดหนุน) 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดม้ีลานกีฬาเอนกประสงค์
ใชอ้อกกาํลงักาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



 114  

 

 

2.  ยุทธศาสตร์  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กฬีา  นันทนาการ  และการท่องเที6ยว 

2.6  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 ก่อสร้างศาลาที�พกัสาํหรับคนไป
ออกกาํลงักายและนกัท่องเที�ยว
บริเวณอ่างเก็บนํC าหนองหิน ม.2 
ต.หาดเสีC ยว 
(56) 
 
 
 
 

-เพื�อใหป้ระชาชนและ
นกัท่องเที�ยวมีจุดพกัผอ่น 
- เพื�อส่งเสริมการออกกาํลงั
กายกายและการท่องเที�ยว 
 

- ก่อสร้างศาลาที�พกั 
จาํนวน  6  แห่ง 

- - 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนและนกัท่องเที�ยว
ไดม้ีจุดพกัอยา่งพอเพียง 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) 

เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว 
3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยดึแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ส่งเสริมสนบัสนุนอุปกรณ์        
การประกอบอาชีพ ภายในชุมชน  
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
-  ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

-   ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ใหแ้ก่ชุมชน        

-  กลุ่มอาชีพ 
จาํนวน  7  ชุมชน 

700,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- - -  กลุ่มอาชีพไดม้ี    
การพฒันาอาชีพ          
มีรายไดเ้พิ�ม  

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

2 
 

 

ส่งเสริมสนบัสนุนการฟืC นฟกูาร
ทอผา้ของชุมชน 
-  ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-  ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56 
-  ประชาคม ม.3,4 ต.หนองออ้ ปี 57 

-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และเพิ�มรายไดใ้หก้บัชุมชน 

-  กลุ่มทอผา้ ทุกชุมชน 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  กลุ่มอาชีพไดม้ี    
การพฒันาอาชีพ          
มีรายไดเ้พิ�ม  

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

3 จดัหาตลาดรองรับผลิตภณัฑ ์
-  ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

-เพื�อหาตลาดรองรับผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มอาชีพเพื�อเพิ�มรายได้
และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรให้
มีความเป็นอยูด่ีขึCน 

-  จดัหาตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ดา้น
การตลาดในการจดั
จาํหน่าย 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

100,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

- -  ราษฎรในเขต
เทศบาลมีรายไดเ้พิ�ม
มากขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยดึแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
 (บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 โครงการปลูกพืชผกัสวนครัว
ปลอดสารพิษ  แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในพืCนที�เทศบาลตาํบล
หาดเสีC ยว 
- ประชาคม ม.4 ต.หาดเสีC ยว ปี 54 
-แผนชุมชน ม.1 , ม.4 , ม.5  
ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
- ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 57 
 

- เพื�อใหร้าษฎรมีอาชีพเสริม 
และไดบ้ริโภคพืชผกัสวนครัว
ที�ปลอดสารพิษ 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล  30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ชุมชนมีอาชีพเสริม
และเพิ�มรายได ้

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

5 พฒันาผลิตภณัฑ/์ภูมิปัญญา 
ทอ้งถิ�นและประกวดผลิตภณัฑ์
ทอ้งถิ�น  สินคา้  OTOP 

-  เพื�อส่งเสริมการจาํหน่าย        
สินคา้และส่งเสริมภูมิปัญญา        
ทอ้งถิ�น 

-  ผลิตภณัฑ/์ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น  ไดร้ับการ              
ส่งเสริมจาก ภาครัฐและ
ประชาชน 
- ผลผลิตสินคา้ออกมาสู่
ตลาด  มีคุณภาพที�ดี
ยิ�งขึCน 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผลิตภณัฑ/์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นไดร้ับ
การส่งเสริมจาก
ภาครัฐและประชาชน 
-  ทาํใหไ้ดส้ินคา้ของ
ทอ้งถิ�นที�มีคุณภาพ
มากยิ�งขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยดึแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาหมู่บา้นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่
แบบผสมผสาน 
-แผนชุมชน ม. 1 , ม. 2 , ม. 3 , ม. 4,  
ม. 5  ต.หาดเสีC ยว ปี 55        

 -  เพิ�มพนูและแลกเปลี�ยน
ความรู้ดา้นการพฒันา
หมู่บา้นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   

-ชุมชนในเขตเทศบาล 
จาํนวน  7  ชุมชน 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-ชุมชนมีความรู้มา
พฒันาหมู่บา้นตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

7 ส่งเสริมและสนบัสนุน  กองทุน
สวสัดิการชุมชน  กลุ่มออมทรัพย ์
และกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน 

-  เพื�อเป็นแหล่งเงินทุนใน 
การประกอบอาชีพของชุมชน 
- เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
กองทุนสวสัดิการชุมชน 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  คนในชุมชนมีแหล่ง
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
สามารถสร้างเสริม
รายไดใ้หแ้ก่ตนเอง 
-คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติที�ดีขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

8 โครงการขยายผลศูนยก์ารเรียนรู้
โครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริระดบัอาํเภอตน้แบบ  
ปีงบประมาณ  2557 

-  เพื�อส่งเสริมการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนเชิง 
บูรณาการ 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพและมีรายได้
เพิ�มมากขึCน 
 

สาํนกัปลดัฯ/  
อ.ศรีสชันาลยั 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยดึแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

9 ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยและการให้
ความรู้เรื�องการใชส้ารเคมีให้
ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล 
หาดเสีC ยว 
-แผนชุมชน ม. 2 , ม. 3 , ม. 4 
 ต.หาดเสีC ยว ปี 55               

- เพื�อใหเ้กษตรกรมีความรู้ใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพไวใ้ชเ้อง 
-  เพื�อใหเ้กษตรกรมีความรู้
ในการใชส้ารเคมีไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

- เกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการ  
 จาํนวน   100  คน 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เกษตรมีความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพไวใ้ชเ้อง 
-  เกษตรมีความรู้ในการ
ใชส้ารเคมีไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

10 สนบัสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ  เช่น เลีCยงโค,เลีCยงกระบือ ,
เลีCยงสุกร,เลีCยงไก่, เลีCยงกบ,เลีCยง
ปลา และอื�น ๆ เป็นตน้ 
-ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-แผนชุมชน ม. 1 ,ม. 2 , ม. 3 , ม. 5  
ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

-เพื�อส่งเสริมใหชุ้มชนมี
รายไดเ้พิ�มมากขึCน 

- ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพและมีรายไดเ้พิ�ม
มากขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

11 ส่งเสริมอาชีพใหก้ลุ่มสตรี  , กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ และกลุ่มคนพิการ 
และประชาชนทั�วไป 
-แผนชุมชน ม.2 , ม.3 ต.หาดเสีC ยวปี  55 
-ประชาคม ม.3  ต.หาดเสีC ยว ปี 56 
-ประชาคม ม.5  ต.หาดเสีC ยว ปี 57 

-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ใหก้ลุ่มสตรี  , กลุ่มผูสู้งอาย ุ 
และกลุ่มคนพิการ และ
ประชาชนทั�วไปในเขต
เทศบาล 

-  ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สตรี  คนชรา  และ
ประชาชนที�วา่งงาน  มี
งานทาํ 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สตรี  ผูสู้งอาย ุ และ
กลุ่มคนพิการ  และ
ประชาชนทั�วไปในเขต
เทศบาล  มีงานทาํ  มี
รายไดเ้พิ�มขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

12 ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยเีกษตร
ประจาํตาํบล 

-  เพื�อสนบัสนุนศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจาํตาํบล 

-  ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพใหก้บัเกษตรกร
ตาํบลหาดเสีC ยว 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  พฒันาการเกษตร
ระดบัตาํบลใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

13 จดัทาํแผงลอยเคลื�อนที�ชุมชนบา้น
หาดเสีC ยวเหนือ หมู่ที� 2 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

- เพื�อใหชุ้มชนใชเ้ป็นที�
จาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ 

แผงขายของ  ขนาดกวา้ง 
1.20  เมตรยาว 2 เมตร สูง  
2 เมตร 
จาํนวน  3  หลงั 

18,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ทาํใหป้ระชาชนได้
มีรายไดเ้พิ�มมากขึCน   

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

14 สนบัสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ต่อยอด  ดงันีC  
- กลุ่มดอกไมจ้นัทน์  
- กลุ่มมะม่วงแกว้และแปรรูป
มะม่วงแช่อิ�ม 
- โครงการปุ๋ยกลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มจดัทาํขนมไทย 
- กลุ่มตดัเยบ็เสืCอผา้ 
-ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 56 
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 57 

เพื�อสนบัสนุนใหชุ้มชนมี
รายไดท้ี�ย ั�งยนื 

จาํนวน 3 ชุมชน 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหป้ระชาชนได้
มีรายไดเ้พิ�มมากขึCน   

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.1  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ6มรายได้  และการมีงานทาํ  เพื6อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

15 ค่าใชจ้่ายปรับปรุงพืCนศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที� 2 ตาํบล
หาดเสีC ยว 
ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
 
 
 
 
 

เพื�อใหก้ลุ่มอาชีพต่าง ๆ  มี
สถานที�อยา่งพอเพียง 

เทพืCน คสล. ขนาดกวา้ง 8 
เมตร ยาว 10 เมตร หนา 
0.80 เมตร พืCนที� คสล. ไม่
นอ้ยกวา่ 80 ตร.ม. 
 
 
 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ทาํใหป้ระชาชนได้
มีรายไดเ้พิ�มมากขึCน   

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ 

3.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกระจายรายได้ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน             
ขยายตลาดสินคา้ทอ้งถิ�น 
 
 
 

-  เพื�อส่งเสริมการจาํหน่าย
สินคา้ทอ้งถิ�น และส่งเสริม          
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

-เผยแพร่สินคา้ที�จาํหน่าย
ในทอ้งถิ�นใหน้กัท่องเที�ยว
และประชาชนไดท้ราบ
และขยายไปสู่ส่วนกลาง
ใหม้ีคนรู้จกัมากยิ�งขึCน 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหป้ระชาชนได้
ทราบถึงสินคา้
ทอ้งถิ�นดียิ�งขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2557 -2559) 

เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว 
4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.1  แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการในการปกป้องสถาบนั
สาํคญัของชาติ   เพื�อความ
สมานฉนัท ์ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

- เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ี 
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมในการ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัชาติ  ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

-ประชาชนในเขต            
เทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-   ประชาชนไดแ้สดงออก
ถึงความจงรักภกัดี  และ
เทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั 
-  ประชาชนมีความรัก  
และสมานสามคัคีกนั 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

2 ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินการ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน ระดบั
ชุมชน  เช่น พฒันาคุณภาพชีวติ
เพื�อลดรายจ่ายครัวเรือน 
(ขอ้มูลจาก จปฐ.) 

- ครัวเรือนมีการทาํบญัชี 
เบืCองตน้ 

-  อบรมดา้นบญัชีและ
รายจ่ายเบืCองตน้ 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ครัวเรือนสามารถ
ควบคุมค่าใชจ้่ายได ้

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.1  แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 โครงการส่งสริมและสนบัสนุน
การพฒันาสตรีและครอบครัวใน
ชุมชนตาํบลหาดเสีC ยว 
- แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
- แผนชุมชน ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
- แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
 
 

-  เพื�อใหชุ้มชน  สตรี  และ
ครอบครัวไดม้ีกิจกรรมการ
ร่วมกนัและสร้าง
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

-ประชาชนในเขต            
เทศบาล 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น/
พมจ.สท) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น/
พมจ.สท) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น/
พมจ.สท) 

-  ครอบครัวและชุมชนมี
สุขภาพจิตดีและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

4 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
 

-เพื�อพฒันาสุขภาพจิตใหแ้ก่
ชุมชนและครอบครัว 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาล 
 
 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 
 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 
 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

 
 

-ครอบครัวและชุมชนมี
สุขภาพจิตที�ดีและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เด็กและเยาวชนตัCงครรภไ์ม่พร้อม 
 

-เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมี
ความรู้  ทกัษะในการป้องกนั
ตนเองเรื�องเพศสมัพนัธ์ 
-เพื�อสร้างความรักและความ
เขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งครอบครัว 

-กลุ่มวยัรุ่นและผูป้กครอง
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

-ครอบครัวและชุมชนมี
ความเขม้แขง็และสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

กองสาธารณสุขฯ  
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.2  แนวทางการพฒันา  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั&นพื&นฐานแก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 พฒันางานศกัยภาพ  อสม.  
และศึกษาดูงาน   
 

-  เพิ�มพนูและแลกเปลี�ยน
ความรู้ดา้นสุขภาพอนามยั        
แก่กลุ่มผูน้าํชุมชน  อสม.ฯลฯ 

-  ศึกษาอบรมแลกเปลี�ยน       
ดูงาน  จาํนวน  1  ครัC ง 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- กลุ่ม อสม.  มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบังานสุขภาพ
อนามยั 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการอุดหนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน   

- เพื�อเสริมสร้างสนบัสนุน
กิจกรรมของหน่วยสาธารณสุข
มูลฐาน 

- สร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลมีสุขภาพที�ดี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตัCงครรภแ์ละหลงัคลอด   

- ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
- ใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพแม่
และเด็ก 

- หญิงตัCงครรภใ์นเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- หญิงมีครรภ ์, หญิงหลงั
คลอดในเขตเทศบาลมีความรู้
ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ 
- เด็กอาย ุ0-5 ปีมีสุขภาพที�ดี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

   4 
 

โครงการรณรงคป์้องกนัโรค
ไขห้วดันกและไขห้วดัใหญ่ 

-  เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคไขห้วดันก 

-  ฉีดพน่นํC ายาฆ่าเชืCอโรค
จาํนวน 4 ครัC ง 

     120,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

   120,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

   120,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- การแพร่ระบาดของโรค
ไขห้วดันกลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

  5 
 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการฆ่าสตัวแ์ละ
จาํหน่ายเนืCอสตัว ์
 

-  เพื�อใหผู้ป้ระกอบการฆ่าสตัว์
มีความรู้ความชาํนาญเกี�ยวกบั
การฆ่าสตัวแ์ละการจาํหน่าย
เนืCอสตัว ์

-  อบรม / ดูงาน 
ผูป้ระกอบการ จาํนวน 1 
ครัC ง 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผูป้ระกอบการมีความรู้
ความชาํนาญเกี�ยวกบัวธิีการ
ฆ่าสตัว ์/ การจดัการฆ่าสตัว/์ 
จาํหน่ายที�เนืCอสตัวท์ี�ถูกวธิี 

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.2  แนวทางการพฒันา  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั&นพื&นฐานแก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

-เพื�อป้องกนัโรคติดต่อและ
โรคระบาดต่างๆอนัมีสตัว ์
เป็นพาหะนาํโรค 
-เพื�อป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 
 

-  กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ยงุ
และสตัวน์าํโรค 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ไม่มีแหล่งเพาะพนัธ์ยงุและ
สตัวน์าํโรค 
- อตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลือดออกลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงคฉ์ีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้และลดความเสี�ยง
จากการถูกสุนขักดั 

-  เพื�อลดอตัราการป่วยดว้ย
โรคพิษสุนขับา้ในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

- ฉีดวคัซีนสุนขัและแมวใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สุนขัและแมวไดร้ับการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
ไดค้รอบคลุมทั�วพืCนที�เขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 

กองสาธารณสุขฯ 

8 ส่งเสริมสนบัสนุนบริการจดัการ
สุนขัจรจดั 
 

- เพื�อใหสุ้นขัจรจดัมีที�อยู่
อาศยั ไดร้ับการดูแลดา้น
สุขภาพและอาหารอยา่ง
ถูกตอ้ง 

-  สุนขัในเขตเทศบาลตาํบล
หาดเสีC ยว 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- สุนขัจรจดัมีที�อยูอ่าศยัไดร้ับ
การดูแลดา้นสุขภาพและ
อาหารอยา่งถูกตอ้ง 
-ลดอุบตัิการณ์ของโรค 
พิษสุนขับา้ในพืCนที�เทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.2  แนวทางการพฒันา  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั&นพื&นฐานแก่ประชาชน 

 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

9 โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์
ใหค้วามรู้เรื�องโรคติดต่อและไม่
โรคติดต่อ 
 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้
และป้องกนัโรคไดด้ว้ยตนเอง 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ประชาชนสามารถเขา้ใจ
และป้องกนัโรคไดด้ว้ย
ตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

10 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบั
โรคสตัวส์ู่คนในโรงเรียน 

- เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัโรคติดต่อจากสตัว ์
สู่คน 

-  นกัเรียนในเขตเทศบาล 10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- นกัเรียนมีความรู้  ความ
เขา้ใจและป้องกนัตนเอง
จากโรคสตัวส์ู่คนได ้
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการถุงยางอนามยัตา้นภยั
เอดส์ 

-เพื�อควบคุมป้องกนัโรคเอดส์ -ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ลดจาํนวนผูป้่วยเอดส์
ใหม่ 
-ลดการติดต่อของโรค
เอดส์ในชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 



 127  

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.3   แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื6อง 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการสว้มสาธารณะน่าใช ้ -  เพื�อปรับปรุงสว้มสาธารณะ
ใหส้ะอาด  ปลอดภยัและน่า
ใช ้  เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว 
 

-  ปรับปรุงสว้มสาธารณะ
จาํนวน   2  แห่ง 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีสว้มสาธารณะที�
สะอาดน่าใชไ้วต้อ้นรับ
นกัท่องเที�ยว 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการตลาดสดดี  มีมาตรฐาน - เพื�อปรับปรุงตลาดสดให้
เป็นตลาดสดน่าซืCอ  และ
สถานที�ผลิตอาหาร 
 

-ปรับปรุงตลาดสด 
จาํนวน  2  แห่ง  

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-   ใหต้ลาดสดเป็นตลาด
สดน่าซืCอ  สถานที�สะอาด  
และอาหารปลอดภยั 
 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงจดัหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส,  ผูพ้ิการ  และ
ผูสู้งอาย ุ

-  เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูด้อ้ยโอกาส,  ผูพ้ิการ และ
ผูสู้งอาย ุ

-  ผูด้อ้ยโอกาส, ผูพ้ิการ, 
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล 
 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถช่วยเหลือให้
ผูด้อ้ยโอกาส,  ผูพ้ิการ 
และผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวติที�ดี 
 

กองสาธารณสุขฯ 

4 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 
และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

-  เพื�อส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส
ใหก้บัอาํเภอศรีสชันาลยั 

-  สนบัสนุนกิจกรรม 
การรับบริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส
ใหก้บัอาํเภอศรีสชันาลยั 
 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีประชาชนมาร่วม
บริจาคโลหิตเพิ�มขึCน 
- สามารถช่วยเหลือให้
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ีคุณภาพ
ชีวติที�ดีขึCน 

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.4   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการเยี�ยมเยอืน  ห่วงใย  ใส่ใจ
ถึงบา้น  เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

- เพื�อเสริมสร้างกาํลงัใจใหก้บั
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาส  ในชุมชน 

-  ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาส ในเขต
เทศบาล 

130,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

130,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

130,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เสริมสร้าง
กาํลงัใจใหก้บั
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

 

2 สงเคราะห์เบีCยยงัชีพผูสู้งอาย ุ  
ในเขตเทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว    

-  เพื�อใหผู้สู้งอายใุนเขต 
เทศบาล มีคุณภาพชีวติที�ดี 

-  ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล  
 

9,650,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

9,650,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

9,650,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถ
ช่วยเหลือ 
ใหผู้สู้งอายใุนเขต
เทศบาล มีคุณภาพ
ชีวติที�ดีขึCน 

 งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

 
 

3  สงเคราะห์เบีCยยงัชีพผูพ้ิการ    
ในเขตเทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 

-  เพื�อใหผู้พ้ิการในเขต 
เทศบาล มีคุณภาพชีวติที�ดี 

-  ผูพ้ิการในเขตเทศบาล  
 

950,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

950,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

950,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถ
ช่วยเหลือใหผู้พ้ิการ
ในเขตเทศบาล  
มีคุณภาพชีวติที�ดี 

 งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

 

4 สงเคราะห์ผูม้ีรายไดน้อ้ย  เด็ก  
 ผูสู้งอาย ุ และคนพิการ  ในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

 -  เพื�อใหผู้ม้ีรายไดน้อ้ย  เด็ก  
ผูสู้งอาย ุ และคนพิการ 
มีคุณภาพชีวติที�ดีขึCน 

 -  ผูม้ีรายไดน้อ้ย  เด็ก   
ผูสู้งอาย ุ และคนพิการ  
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถ
ช่วยเหลือผูม้ีรายได้
นอ้ย  เด็ก  ผูสู้งอาย ุ 
และคนพิการใหม้ี
คุณภาพชีวติที�ดีขึCน 

 งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.4   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

5 สงเคราะห์ผูต้ิดเชืCอเอดส์   
ผูป้่วยเอดส์  และครอบครัว 

-  เพื�อใหผู้ต้ิดเชืCอเอดส์  ผูป้่วย
เอดส์  และครอบครัว 
มีคุณภาพชีวติที�ดีขึCน 

-  ผูต้ิดเชืCอเอดส์   
ผูป้่วยเอดส์  และ
ครอบครัวในเขตเทศบาล 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถ
ช่วยเหลือให ้
ผูต้ิดเชืCอเอดส์  
ผูป้่วยเอดส์  และ
ครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวติที�ดีขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

  

6 จดัหาอุปกรณ์สาํหรับกิจกรรมใน
ชุมชน เช่น  โตะ๊  , เกา้อีC , พดัลม 
ฯลฯ(53) 
- ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว  ปี 55 
- ประชาคม ม.4 ต.หาดเสีC ยว  ปี 55 
- ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว  ปี 55 

-  จดัหาอุปกรณ์สาํหรับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น  โตะ๊ ,  
เกา้อีC  ฯลฯ 

-  อุปกรณ์สาํหรับทาํ
กิจกรรมในชุมชน เช่น  
โตะ๊ ,  เกา้อีC   ฯลฯ 
 

700,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  การดาํเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

   

7 จดัซืCอหนงัสือพิมพใ์หก้บัชุมชน
และสาํนกังานเทศบาล 

- เพื�อใหชุ้มชนไดร้ับขอ้มูล
ข่าวสาร 

- จดัซืCอหนงัสือพิมพ์
ใหก้บัชุมชน  และ
สาํนกังาน 
เทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ชุมชนมีความรู้  
และไดร้ับขอ้มูล
ข่าวสารที�ทนัต่อ
เหตุการณ์
ตลอดเวลา 

 งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.4   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

8 จดัซืCอถงันํC า  เพื�อเก็บนํC าหนา้แลง้ 
-ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว  ปี 56 
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว  ปี 56 
-ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว  ปี 56 
-คาํร้องของประชาชน ม.1, ม.3 , และ
ม.4  ต.หาดเสีC ยว  ปี 56 
 

-  เพื�อใหชุ้มชนที�ประสบภยั
แลง้  มีภาชนะใสนํC าในช่วง
หนา้แลง้  ใหเ้พียงพอ 

-  จดัซืCอแท็งนํC า    500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เพื�อใหชุ้มชนมีภาชนะ
เก็บนํC า   อยา่งเพียงพอ 

งานป้องกนัฯ  
สาํนกัปลดัฯ 

9 โครงการจดัตัCงศูนย ์3 วยั  สายใย
รักแห่งครอบครัวในอุปถมัภ ์ 
พระเจา้วรวงศพ์ระองคเ์จา้ศรีรัศมิP  
พระวรชายาฯ 

- เพื�อเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาคุณภาพชีวติ  เนน้ความ
ต่อเนื�อง  เชื�อมโยงเป็นวงจร 
ชีวติทุกช่วงวยั  ตัCงแต่วยัเด็ก  
วยัพอ่แม่  และวยัปู่ยา่  ตายาย 

-  จดัตัCงศูนย ์ 3 วยั สายใย
รักแห่งครอบครัว 
จาํนวน  1  แห่ง 

- - 200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ศูนย ์3 วยั  สายสายใยรัก
แห่งครอบครัว  เป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา
คุณภาพชีวติ  เนน้ความ
ต่อเนื�อง  เชื�อโยงเป็นวงจร 
ชีวติทุกช่วงวยั  ตัCงแต่วยัเด็ก  
วยัพอ่แม่และวยัปู่ยา่ ตายาย 

 งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

 

10 โครงการซ่อมแซมที�อยูอ่าศยั
ใหก้บัผูย้ากไร้ในเขตเทศบาล 

- เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติของ
คนในชุมชนใหม้ีที�อยูอ่าศยัที�
ดีขึCน แขง็แรงมั�นคงและมี
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ิน 

- ผูป้ระสบปัญหาความ
เดือดร้อนทางดา้นที�อยู่
อาศยั 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ผูป้ระสบปัญหาความ
เดือดร้อนทางดา้นที�อยูอ่าศยั 
มีความเป็นอยูท่ี�ดีขึCนและมี
คุณภาพชีวติที�ดีขึCน 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.4   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

11 ก่อสร้างภาชนะเก็บกกันํC า         
ภายในชุมชน  เพื�อแกไ้ข          
ปัญหาภยัแลง้ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื�อก่อสร้างภาชนะเก็บกกั
นํC าภายในชุมชน  เพื�อแกไ้ข         
ปัญหาภยัแลง้ 
 
 
 
 

-  ภาชนะเก็บกกันํC าภายใน
ชุมชน 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีภาชนะเก็บกกันํC า      
ภายในชุมชนเพียงพอ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132  

 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.5   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 รณรงคใ์หค้วามรู้ดา้นยาเสพติด -  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
 
 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหป้ัญหายาเสพติด
ลดนอ้ยลงหรือหมดไป 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

2 โครงการจดัหาแวน่ตาใหผู้สู้งอายุ
และผูด้อ้ยโอกาส 

-  ดูแลสุขภาพสายตาผูสู้งอายุ
และผูด้อ้ยโอกาส 

-  ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส
ที�มีปัญหาดา้นสายตา  ใน
เขตเทศบาลฯ 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 -  ผูสู้งอายแุละ
ผูด้อ้ยโอกาสที�มีปัญหา
ดา้นสายตา  ในเขต
เทศบาลฯ  ไดร้ับความ
ช่วยเหลือและสามารถ
ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

งานพฒันาชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒัาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.5   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 โครงการส่งเสริม สนบัสนุน 
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

เพื�อป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด ในเยาวชน 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด  
-สร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด
ในเยาวชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

 

4 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุน  อย. 
นอ้ย ในโรงเรียน 

-  ประชาชนเลือกซืCออาหารที�
ปลอดภยั 

-  ประชาชนมีคุณภาพ
อนามยัดี 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เสริมสร้างใหป้ระชาชน
มีสุขภาพอนามยัดี  
บริโภคอาหารที�ปลอดภยั 

กองสาธารณสุขฯ 

5 
 

 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เรื�อง
โรคมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปาก
มดลูก 

-  ส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกนัโครงกลุ่มเสี�ยง 

-  กลุ่มพฒันาสตรีและ
ประชาชนกลุ่มเสี�ยง 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  กลุ่มสตรีและประชาชน
กลุ่มเสี�ยงมีความรู้ความ
เขา้ใจในการดูแลสุขภาพ
และเฝ้าระวงัโรคมะเร็งได ้

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.5   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 โครงการดาํเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย 

-  เพื�อพฒันาสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย 

-  ผูป้ระกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

45,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

45,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

45,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอยมี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ดาํเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย 
-สามารถเสริมสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัที�ดีขึCน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการดาํเนินงานหลกัประกนั
สุขภาพ 

-  เพื�อสนบัสนุนและส่งเสริม
งานหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัดีและเขา้ถึงบริการ
สุขภาพ 

140,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

140,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

140,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัดีเขา้ถึงบริการ
สุขภาพ 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการควบคุมป้องกนัแมลง
และสตัวน์าํโรค 
 

-  เพื�อป้องกนัโรคติดต่อที�มี
สตัวเ์ป็นพาหะนาํโรค 
 

-  กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์และ
สตัวพ์าหะนาํโรค 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

-  ไม่มีแหล่งเพาะพนัธุ์
แมลงและสตัวพ์าหะ 
นาํโรค 

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.5   แนวทางการพฒันา  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

9 
 
 

โครงการออกกาํลงักายเพื�อ
สุขภาพ 
 

-เพื�อเป็นการสนบัสนุนการดูแล
สุขภาพอนามยัของคนในชุมชน 
 

-กลุ่มออกกาํลงักายในเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น 

 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัที�แขง็แรง 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

10 โครงการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 

-เพื�อใหผู้สู้งอายมุีคุณภาพชีวติที�
เหมาะสม 

-กลุ่มผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ผูสู้งอายมุีคุณภาพชีวติที�
เหมาะสม 
 
 

กองสาธารณสุขฯ  

11 
 

อุดหนุนชมรมผูสู้งอาย ุ
 
 

- เพื�อดาํเนินกิจกรรมดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

- ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล 
 
 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

-  ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
สามารถดาํเนินชีวติอยา่งมี
ความสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายแุละศึกษาดูงาน 

-  เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้น
สุขภาพอนามยัและการ
ดาํรงชีวติในชุมชน 

- ชมรมผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาล 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
สามารถดาํเนินชีวติอยา่งมี
ความสุข 

กองสาธารณสุขฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.6   แนวทางการพฒันา  สร้างความมั6นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการอุดหนุนป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  อาํเภอ
ศรีสชันาลยั 

-  เพื�อใหเ้ยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

-  เพื�อใหเ้ยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เยาวชน ประชาชน           
ห่างไกลจากยาเสพติด 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ/ 
อ.ศรีสชันาลยั 

2 โครงการอุดหนุนป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  จงัหวดั
สุโขทยั 

-  เพื�อใหเ้ยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

-  เพื�อใหเ้ยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เยาวชน ประชาชน           
ห่างไกลจากยาเสพติด 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ/ 

จ.สุโขทยั   
3 สนบัสนุนโครงการตาํรวจบา้น - เพื�อสนบัสนุนโครงการ

ตาํรวจบา้น 
 

-  ฝึกอบรมตาํรวจบา้น                   20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนมีความ        
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ินมากขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดั/ 

สภ.อ.ศรีสชัฯ 
4 ค่าใชจ้่ายช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

ธรรมชาติเพื�อแกไ้ขความ
เดือดร้อนของประชาชนที�เกิดจาก
สาธารณภยัต่าง ๆ 
- แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
- แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

-  เพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติเพื�อแกไ้ขความ
เดือดร้อนของประชาชนที�เกิด
จากสาธารณภยัต่าง ๆ 
 

-  ประชาชนที�ประสบภยั
ธรรมชาติในเขตเทศบาล 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผูป้ระสบภยัไดร้ับ     
การช่วยเหลือ  

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

5 จดัหาวสัดุเพื�อแกไ้ขปัญหา               
เร่งด่วน 

-  เพื�อจดัหาวสัดุเพื�อแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วนในเขตเทศบาล 

-  จดัหาวสัดุเพื�อแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วนในเขต       
เทศบาล 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถแกไ้ขปัญหา       
เร่งด่วนในเขตเทศบาล      
ไดท้นัท่วงที 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.6   แนวทางการพฒันา  สร้างความมั6นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 อุดหนุนการปฏิบตัิงาน 
ดา้นความมั�นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

-  เพื�ออุดหนุนการปฏิบตัิงาน
ดา้นความมั�นคงและ             
ความสงบเรียบร้อย 

-  การปฏิบตัิงานดา้น       
ความมั�นคงและความสงบ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึCน 

 30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  การปฏิบตัิงานดา้น
ความมั�นคงและความสงบ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

7 จดัตัCงอาสาสมคัรชุมชนป้องกนั
ตนเองและใหก้ารสนบัสนุน
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการ
ป้องกนัชุมชน 
-ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว  ปี 57 

-  เพื�อเสริมสร้างความมั�นคง
และความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยส์ินประชาชนและ
นกัท่องเที�ยว 

-  กลุ่มอาสาสมคัรชุมชน
ป้องกนัตนเอง 
-  เพื�อเสริมสร้างความ        
มั�นคงและความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยส์ิน
ประชาชนและนกัท่องเที�ยว 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนและ              
นกัท่องเที�ยวมี               
ความปลอดภยัในชีวติ 
และทรัพยส์ินมากขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

8 สนบัสนุนกิจกรรมต่อตา้น 
ยาเสพติด  แข่งขนักีฬาตา้น
ยาเสพติด 
 

- เพื�อใหป้ระชาชนรู้จกัใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด 
-  เพื�อใหเ้ยาวชน  ห่างไกล
ยาเสพติด 

-   จดักิจกรรมแขง่ขนักีฬา
ตา้นยาเสพติด ประชาชน  
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชน  เด็กและ
เยาวชน ใหค้วาม 
ร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 
-  ทาํใหป้ัญหาหา              
ยาเสพติดลดนอ้ยลง           

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.6   แนวทางการพฒันา  สร้างความมั6นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

9 โครงการส่งเสริมการจดัตัCง/ฟืC นฟู
ผูป้ระสานงานพลงัแผน่ดิน (25 
ตาสบัปะรด) 
 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการติดตามสถานการณ์
ยาเสพติดในชุมชนของตน    
 

-   ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว  จาํนวน  7  
ชุมชน 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

  50,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

  50,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
โดยการป้องกนัไม่ให้
สมาชิกของชุมชนเขา้ไป
เกี�ยวขอ้งกบัยาเสพติด 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

10 โครงการจดัตัCงด่านตรวจตราและ
เฝ้าระวงัในพืCนที 

จดัตัCงหน่วยเฉพาะกิจในระดบั
ตาํบล  เพื�อตัCงด่านตรวจตรา
และเฝ้าระวงัในพืCนที� 
 

-  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น   และ
ผูน้าํชุมชน  ในเขตเทศบาล 

 30,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

  30,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

  30,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

สอดส่องดูแลเยาวชนและ
ประชาชนไม่ใหเ้กี�ยวขอ้ง
กบัยาเสพติด 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

11 โครงการจดักิจกรรมบาํบดัฟืC นฟผูู ้
ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี�ยง 

เพื�อนาํเอาผูเ้สพ / ผูต้ิด
ยาเสพติด หรือ  กลุ่มเสี�ยงที�
สมคัรในหรือกึ�งสมคัรใจเขา้
รับการอบรมบาํบดัรักษา 
 

จาํนวน  1  รุ่น  140,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 140,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 140,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

ไดร้ับทราบขอ้มูล กลุ่มผู ้
เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดหรือ
กลุ่มเสี�ยงส่งเขา้รับการ
บาํบดัรักษา 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 

4.6   แนวทางการพฒันา  สร้างความมั6นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที6ยว 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

12 โครงการจดัตัCงศูนยช์่วยเหลือและ
อาํนวยความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่  และสงกรานต ์

-  เพื�อช่วยเหลือ  อาํนวยความ
สะดวกประชาชนและ
นกัท่องเที�ยวในช่วงเทศกาล
และเพื�อป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุทางถนน 
 
 

-  เพื�อป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  และช่วง
สงกรานต ์ ใหล้ดนอ้ยลง              

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ลดอุบตัิเหตุทางถนนให้
ลดนอ้ยลง      

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

13 โครงการติดตัCงกลอ้ง  CCTV  ใน
ชุมชนและโครงการติดตัCงกลอ้ง 
CCTV  สาํนกังานเทศบาลฯ 
 
 

-เพื�อสร้างมาตรการการ
ป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชุมชน  
-เพื�อสร้างมาตรการการ
ป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในสาํนกังานฯ 

ติดตัCงกลอ้ง CCTV ในเขต
เทศบาล   จาํนวน 5 แห่ง 
และสาํนกังานเทศบาลฯ 
จาํนวน 1 แห่ง 

 500,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

 - - - ไม่มีแหล่งมั�วสุมในพืCนที�
และเยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ิน 
-  เพื�อป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยัใน
สาํนกังานฯ 
 

 งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2557-2558) 

เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว 
5.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.1  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี�ยวกบั
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  
 

 -  เพื�อใหป้ระชาชนทอ้งถิ�นมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการประชาธิปไตย
และแนวทางการมีส่วนร่วม
ในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถิ�น 

-  ผูน้าํชุมชนในเขต
เทศบาล  จาํนวน  7  
ชุมชน 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 -  - -  ชุมชนในเขตเทศบาล  
จาํนวน   7  ชุมชน  มี
ความรู้เรื�องประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม 

    สาํนกัปลดัฯ 

2 จดัตัCงศูนยแ์สดงความคิดเห็นและ
รับเรื�องราวร้องทุกข ์

-  เพื�อใหป้ระชาชนได ้แสดง
ความคิดเห็นและร้องทุกข ์

-  จดัตัCงศูนยใ์หป้ระชาชน
แสดงความคิดเห็นและรับ
เรื�องราวร้องทุกข ์

5,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

5,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

5,000 
(งบทอ้งถิ�น, 
งบอุดหนุน) 

ทาํใหเ้ทศบาลไดร้ับ    
ขอ้คิดเห็นของประชาชน 
เพื�อพฒันาปรับปรุง 
 

สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.1 แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 โครงการเทศบาลเคลื�อนที� -  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งเทศบาลและ 
ประชาชน  ออกบริการ
ประชาชนเคลื�อนที� และ
ออกไปรับทราบปัญหาจาก
ประชาชนโดยตรง 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนเขา้ใจและมี
ส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นมากขึCน  และ
อาํนวยความสะดวกใน
งานบริการประชาชน 

สาํนกัปลดัฯ 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํ 
ชุมชน  เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจการปฏิบตัิงาน 
ขององคก์รปกครองทอ้งถิ�น 

-  ผูน้าํชุมชนกลุ่มแม่บา้น   
ในเขตเทศบาล 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนมีความรู้  
เกี�ยวกบัการปกครอง  
ทอ้งถิ�น  และพฒันา
ศกัยภาพการทาํงาน 

งานพฒันา
ชุมชน 
สาํนกัปลดัฯ 

5 โครงการอบรมกฎหมายการ
ป้องกนัและปราบปรามทุจริต 

-  เพื�อส่งเสริมความรู้ให้
ประชาชนในเขตเทศบาล 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

25,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ประชาชนมีความรู้เขา้ใจ
เรื�องกฎหมาย 

กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการสาํรวจปรับปรุง
ทะเบียนบา้นเขตเทศบาลตาํบล
หาดเสีC ยว 

1.เพื�อปรับปรุงงานทะเบียน
ราษฎรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2.  เพื�อใหง้านทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย  มีขอ้มูลที�
เป็นปัจจุบนั 

- เพิ�มประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนราษฎร 
-  รวมรวมขอ้มูลที�เป็น
ปัจจุบนั  เพื�อเป็น
ประโยชน์ในการทาํงาน
ต่อไป 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. งานทะเบียนราษฎรเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมี
ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

2 โครงการประชาสมัพนัธ์งาน
ทะเบียนราษฎร 

1.เพื�อประชาสมัพนัธ์งาน
ทะเบียนราษฎร            
2.  เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความรู้ ความเขา้ใจ  งาน
ทะเบียนราษฎร    
3.  เพื�อเตรียมรองรับงาน
ทะเบียนที�จะมีการถ่ายโอน 

-  ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจงานทะเบียนราษฎร 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

1.   เผยแพร่ความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร  
2.  ประชาชนไดร้ับความรู้  
เขา้ใจการบริการและ
สะดวกในการติดต่องาน
ทะเบียนราษฎร 
3.   เตรียมพร้อมการ
รองรับงานทะเบียนที�จะมี
การถ่ายโอนต่อไป 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

3 โครงการจดัซืCอวสัดุอุปกรณ์  
กระดาษ และแบบพิมพส์าํหรับ
งานทะเบียนราษฎร 

1. เพื�อจดัหาวสัดุอุปกรณ์  
กระดาษ แบบพิมพเ์อกสารงาน
ทะเบียนราษฎร 
2. เพื�อใหก้ารดาํเนินงาน
ทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 

-   รองรับงานบริการ
ทะเบียนราษฎร 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

1. มีวสัดุอุปกรณ์แบบพิมพ์
เพื�อใชใ้นงานทะเบียน
ราษฎร 
2.  การทาํงานสะดวก  
รวดเร็ว                       

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

4 เชื�อมโยงงานทะเบียนราษฎรมา
สาํนกังานเทศบาล 

-  เชื�อมโยงขอ้มูลงานทะเบียน
ราษฎรมาสาํนกังานเทศบาล 
-  เพื�อรองรับงานทะเบียนที�จะมี
การถ่ายโอนภารกิจ 

-  จดัซืCออุปกรณ์ในการ
เชื�อมโยงขอ้มูล  เช่น  
เครื�องคอมพิวเตอร์          
ปริCนเตอร์  และค่าใชจ้่าย
อื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

- 1,400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  เพิ�มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานดา้นทะเบียน
ราษฎร 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การปฏิบตัิงานดา้นทะเบียน
ราษฎร 

-   เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
การปฏิบตัิงานดา้นทะเบียน
ราษฎร    

-  การปฏิบตัิงานการ
ทะเบียนราษฎรมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึCน 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-   เพิ�มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานดา้น
ทะเบียนราษฎร 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

 
6 สนบัสนุนการบริการดา้นการ

ทะเบียนราษฎร 
-เพื�อสนบัสนุนการบริการงาน
ดา้นทะเบียนราษฎร 

การบริการดา้นงาน
ทะเบียนราษฎรมี
ประสิทธิภาพประชาชน
ไดร้ับการบริการที�สะดวก 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

15,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึCน 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

7 โครงการจดัซืCอครุภณัฑต์ูเ้หลก็
กระจกบานเลื�อน  ตูโ้ชวโ์ล่ที�
สาํคญั  และโตะ๊เกา้อีCสาํหรับ
หอ้งประชุม  และอื�นๆที�จาํเป็น 

-  เพื�อความสะดวก  เป็น
ระเบียบ  และมีความเหมาะสม
เพิ�มประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบตัิงาน   

-  จดัซืCอครุภณัฑต์ูเ้หลก็
กระจกบานเลื�อน  ตูโ้ชวโ์ล่
ที�สาํคญั  และโตะ๊เกา้อีC
สาํหรับหอ้งประชุม  และ
อื�นๆที�จาํเป็น 

350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เทศบาลมีวสัดุครุภณัฑท์ี�
ใชใ้นการปฏิบตัิงาน
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

 

8 โครงการปรับปรุงเพิ�มเติม       
หอ้งประชุม 

-  เพื�อความเหมาะสม เพิ�ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

-  จดัหาครุภณัฑ ์ อุปกรณ์
สาํหรับหอ้งประชุม 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีอุปกรณ์ที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

9 โครงการพฒันาเครือข่าย
อาสาสมคัรฝ่ายทะเบียนประจาํ
หมู่บา้นและชุมชน (อสท.) 

- เพื�อเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิงานดา้น
ทะเบียนราษฎร 

-เพิ�มเครือข่ายและส่งเสริม
ความรู้ในการดาํเนินงาน
ดา้นทะเบียนราษฎร 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

เพิ�มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานดา้นทะเบียน
ราษฎร 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

 
10 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม

สมัมนาบุคลากร 
-  เพื�อพฒันาองคค์วามรู้แก่
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
และพนกังานนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น   
 

-  บุคลากรของเทศบาล 500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานมากขึCน 

งานการเจา้หนา้ที� 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

11 จดัซืCอวสัดุใชใ้นการปฏิบตัิงาน -  เพื�อจดัซืCอวสัดุใชใ้น                
การปฏิบตัิงาน 

-  วสัดุที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 

70,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เทศบาลมีวสัดุที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

สาํนกัปลดัฯ 
  

12 โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนกังานเทศบาลและพนกังาน
จา้ง  เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

-  ผูบ้ริหารเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล    พนกังาน 
เทศบาลและพนกังานจา้ง  
เทศบาล 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน         
มากขึCน 

 งานการเจา้หนา้ที� 
สาํนกัปลดัฯ 

13 โครงการคดัเลือกบุคลากรรับ
ทุนการศึกษาทุกระดบั 
 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบตัิงาน 

-  บุคลากรของเทศบาล 350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน      
มากขึCน 
 

 งานการเจา้หนา้ที� 
สาํนกัปลดัฯ 

14 อุดหนุนโครงการดาํเนินงาน
ศูนยป์ระสานและบริการขอ้มูล 
อปท. จงัหวดัสุโขทยั  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

-  เพื�อจดัตัCงศูนยป์ระสานและ
บริการขอ้มูลอปท. จงัหวดั
สุโขทยั  

-  ศูนยป์ระสานและบริการ
ขอ้มูลอปท. จงัหวดัสุโขทยั 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีศูนยป์ระสานและ
บริการขอ้มูลอปท. จงัหวดั
สุโขทยั 
 

สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

15 ลดขัCนตอนการใหบ้ริการ 
ประชาชน 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการประชาชน 

-  ลดขัCนตอนการบริการทุก
กระบวนการ 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไดร้ับการ
บริการที�รวดเร็วยิ�งขึCน 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

16 โครงการเพิ�มศกัยภาพการ
บริหารงานและการกาํกบัดูแล
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น           

-  เพื�อสนบัสนุนการ
บริหารงานของสาํนกังาน
ทอ้งถิ�นจงัหวดั 

-  สนบัสนุนการปฏิบตัิงาน
ดา้นเลขานุการและ
คณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล 

   10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

   10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

   10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพมากขึCน 

งานการเจา้หนา้ที� 
สาํนกัปลดัฯ/ 

ทอ้งถิ�นจงัหวดั
สุโขทยั 

17 โครงการจดัทาํป้าย  แผน่พบั  
ประชาสมัพนัธ์งานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อประชาสมัพนัธ์งาน
ทะเบียนใหป้ระชาชนทราบ
โดยทั�วกนัในการทาํงาน 

-  แผน่ป้าย  และแผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์งาน
ทะเบียนราษฎรเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

5,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

5,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

5,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไดร้ับทราบ
การดาํเนินงานของงาน
ทะเบียน 

งานทะเบียนฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

  

18 โครงการจดัทาํป้าย บอร์ด 
ประชาสมัพนัธ์ 

-  เพื�อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร  หรือกิจกรรมของ
เทศบาล 

-  ป้ายบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-   ประชาชนไดร้ับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

19 โครงการองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นร่วมใจ  สุโขทยัน่าอยู ่
ประจาํปี  2556 

-  เพื�อจดักิจกรรม 5 ส ใหไ้ด้
มาตรฐานและจดัระบบงานให้
มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

-  พืCนที�ในเขตเทศบาลฯ
และในเขตเทศบาลฯ 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -   พืCนที�ในเขตเทศบาล
และสาํนกังานเทศบาลฯ
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยูแ่ละมี
มาตรฐาน  5  ส 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

20 โครงการปรับปรุงอาคาร
สาํนกังานเทศบาลฯ 

-  เพื�ออาํนวยความสะดวกกบั
ประชาชนผูม้าติดต่อราชการ
และเพื�อใหม้ีสถานที�ปฏิบตัิ
ราชการอยา่งเพียงพอ 

-  ขยายอาคารสาํนกังาน 5,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการและเจา้หนา้ที�มี
สถานที�ปฏิบตัิงานอยา่ง
เพียงพอ 
 

งานธุรการ 
สาํนกัปลดัฯ 

21 โครงการจดัซืCอรถใชใ้น
การเกษตร 

-  เพื�อใชข้นยา้ยเตน็ท ์ เกา้อีC    
บริการชุมชน 

-  รถใชใ้นการเกษตร  
จาํนวน  1  คนั 
 
 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีอุปกรณ์ขนยา้ย  เตน็ท ์ 
เกา้อีC   ไวบ้ริการชุมชน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

22 
 

ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภณัฑ ์ -  เพื�อปรับปรุงและซ่อมแซม
ครุภณัฑต์่าง ๆ  

-  ครุภณัฑท์ี�ชาํรุดหรือดอ้ย
ประสิทธิภาพ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีครุภณัฑท์ี�ใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

- สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

23 ปรับปรุงศูนย ์ Internet  ตาํบล  
 
 
 

-  เพื�อปรับปรุงศูนย ์Internet  
ตาํบล  ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึCนและเพื�อใหป้ระชาชนเขา้
มาใชบ้ริการมากขึCน 

-  ศูนย ์ Internet  ตาํบล 
ของเทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว 
 
 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนในชุมชน
ไดร้ับความรู้จาก Internet  
ตาํบล  ที�มีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึCน 

สาํนกัปลดัฯ 

24 ก่อสร้างหลงัคาโรงจอดรถ
พร้อมเวทีกลาง  สาํนกังาน
เทศบาล หมู่ที� 3 ตาํบลหาดเสีC ยว 

- เพื�อใหพ้นกังานและผูม้า
ติดต่อราชการมีที�จอดรถ หลบ
แดด-ฝน 
- เพื�อใชเ้ป็นลานอเนกประสงค์
ในการจดักิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างหลงัคาคลุม ขนาด 
กวา้ง  24  ม. ยาว 35 ม. มี
พืCนที�หลงัคา 840 ตรม. 
 

- - 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เพื�อใหพ้นกังานและที�มา
ติดต่อราชการไดม้ีที�จอด
รถ หลบ แดด-ฝน  

- เพื�อใหม้ีลานจดักิจกรรม
ในที�ร่ม 

สาํนกัปลดั 

25 โครงการจดัซืCอตูเ้หลก็กระจก       
บานเลื�อน    

-  เพื�อความเป็นระเบียบและ
เพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

- จดัซืCอครุภณัฑต์ูเ้หลก็
กระจกบานเลื�อน  จาํนวน   
9   ตู ้
 

36,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - การจดัเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะดวกในการคน้หา 

สาํนกัปลดัฯ 
กองคลงั 

กองวชิาการ 
กองช่าง 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

26 โครงการจดัซืCอเครื�องทาํนํC าดื�ม
พร้อมอุปกรณ์ 
 

-  เพื�อผลิตนํC าดื�มไวอุ้ปโภคใน
สาํนกังาน , สถานีดบัเพลิงฯ 

-  จดัซืCอเครื�องทาํนํC าดื�ม
จาํนวน  2  เครื�องพร้อม
อุปกรณ์ 

100,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- - - มีนํC าอุปโภคในสาํนกังาน ,  
สถานีดบัเพลิงฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

27 โครงการจดัซืCอตู ้ 4  ลิCนชกั
และ  15  ลิCนชกั 
 

-  เพื�อความเป็นระเบียบและเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

- จดัซืCอครุภณัฑต์ู ้4 ลิCนชกั    
จาํนวน 6   ตู ้
- จดัซืCอครุภณัฑต์ู ้15 ลิCนชกั    
จาํนวน   2   ตู ้

40,000 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- - - การจดัเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะดวก
ในการคน้หา 
 

สาํนกัปลดัฯ 
กองคลงั 

กองสาธารณสุขฯ 

28 โครงการจดัซืCอชุดเครื�องเสียง
เพื�อใชใ้นการจดัประชุม
ประชาชนและออกจ่ายเบีCย 
ยงัชีพและเพื�อติดตัCงหอ้ง
ประชุมสภาเทศบาลฯ 
 

-  เพื�อใชใ้นการจดัประชุม
ประชาชนและออกจ่ายเบีCย 
ยงัชีพ 
- เพื�อติดตัCงหอ้งประชุมสภา
เทศบาลฯ 
 
 
 

-  จดัซืCอชุดเครื�องเสียง 
จาํนวน  2  ชุด 

100,000.- 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- - - มีอุปกรณ์ที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

29 โครงการจดัซืCอกลอ้งถ่ายรูป
ระบบดิจิตอล 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน และจดัเก็บขอ้มูล 

-  กลอ้งถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล  จาํนวน  1  เครื�อง 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีกลอ้งดิจิตอลเพื�อใช้
เก็บรวบรวมภาพ
กิจกรรมโครงการสาํคญั
ต่าง ๆ 

สาํนกัปลดัฯ 
 

30 
 
 
 

โครงการจดัเครื�องคอมพิวเตอร์
สาํนกังาน , เครื�องสาํรองไฟ
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊และ 
เครื�องปริWนเตอร์ 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

- จดัซืCอคอมพิวเตอร์ 
โนต้บุค๊จาํนวน  5   เครื�อง 
- จดัซืCอเครื�องคอมพิวเตอร์ 
สาํนกังานจาํนวน  1  เครื�อง 
- จดัซืCอเครื�องสาํรองไฟ  
จาํนวน  1   เครื�อง 
และเครื�องปริWนเตอร์  
จาํนวน    3   เครื�อง 

220,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีคอมพิวเตอร์ที�เป็น
แหล่งรวบรวมขอ้มูลงาน 
- การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพมากขึCน 
 

สาํนกัปลดัฯ 
กองคลงั 

กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

31 โครงการจดัซืCอเครื�อง 
พลอตเตอร์ (ปริCนแบบ A1 ,A2, 
A3) 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน  

-  จดัซืCอจดัซืCอเครื�อง 
พลอตเตอร์ (ปริCนแบบ
A1 ,A2,A3)  จาํนวน   
1  เครื�อง 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีเครื�องปริCนแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ 
ใหม้ีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 

งบประมาณและที�มา 
ที� โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

32 โครงการพฒันาศกัยภาพ
สาธารณสุขบุคลากร 
 

-  เพื�อพฒันาความรู้ทกัษะในการ
ดาํเนินงานดา้นสาธารณสุขอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- บุคลากรกองสาธารณสุข
และสิ�งแวดลอ้มทุกคน 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น)- 

- บุคลากรมีความรู้และ
ทกัษะในการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กองสาธารณสุขฯ 

33 โครงการจดัซืCอเครื�องฉีดนํC า
แรงดนัสูง 

-เพื�อเป็นการดูแลรักษาความ
สะอาดรถยนตข์นขยะ 

- จดัซืCอเครื�องฉีดนํC าแรงดนั
สูง 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - เทศบาลมีครุภณัฑส์าํหรับ
ใชง้านรักษาความสะอาด
ของครุภณัฑร์ถยนตข์นขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 

34 
 

โครงการจดัสภาพแวดลอ้มที�
เหมาะสมและปลอดภยั
สาํหรับผูสู้งอายบุริเวณ
สาํนกังานเทศบาลตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 

- เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บั
ผูสู้งอายทุี�มาติดต่อราชการ 

- จดัสภาพแวดลอ้มบริเวณ
สาํนกังานเทศบาลให้
เหมาะสมเพื�ออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูสู้งอาย ุ

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ผูสู้งอายทุี�มาติดต่อ
ราชการไดร้ับความ
สะดวกสบายและปลอดภยั 

กองช่าง 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

35 จดัซืCอวสัดุก่อสร้างในการ
ปฏิบตัิงานของกองช่าง 

- เพื�อมีวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตัิงานดา้นช่าง 

- มีวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตัิงาน 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีวสัดุอุปกรณ์เพื�อใชใ้น
การปฏิบตัิงานดา้นช่าง 

กองช่าง 

36 
 

 

โครงการจดัซืCอรถบรรทุกนํC า
เอนกประสงค ์

- เพื�อใชใ้นการรดนํC าตาม
สวนหยอ่มใหภู้มิทศัน์ภายในเขต
เทศบาลมีความสวยงาม 
ร่มรื�น 
- เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ดบัเพลิง 

- ซืCอรถบรรทุกนํC า
เอนกประสงค ์6 ลอ้ จาํนวน 
1  คนั 

- 2,000,000
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- - ทาํใหภู้มิทศัน์ในเขต
เทศบาลมีความสวยงามและ
การดบัเพลิงมีประสิทธิภาพ
มากขึCน 

กองช่าง 

37 
 
 

อุดหนุนศูนยจ์ดัซืCอจดัจา้ง -  เพื�อใหม้ีสถานที�เป็นศูนยร์วม
ในการจดัซืCอจดัจา้ง 

-   เป็นสถานที�กลางในการ
จดัซืCอจดัจา้ง 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีสถานที�กลางเป็นศูนย์
รวมในการจดัซืCอจดัจา้ง 

กองคลงั 

38 
 
 

ประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษี
ต่าง ๆ 

-  เพื�อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ 
-  จดัพิมพเ์อกสารแผน่พบั
จาํนวน  500 ฉบบั 
-  ประชาสมัพนัธ์ 
หอกระจายข่าว 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  การจดัเก็บภาษี  ไดเ้พิ�ม
มากขึCน 

กองคลงั 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2 แนวทางการพฒันา   พฒันาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

39 โครงการจดัซืCอเทปวดัระยะ -เพื�อใชใ้นการออกสาํรวจวดั
และตรวจสอบระยะโครงการ
ต่างๆ ของกองช่าง 
 

-จดัซืCอเทปวดัระยะยาว 
50 เมตร  จาํนวน  2  อนั 

7,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพิ�มประสิทธิภาพใน
การทาํงาน 

กองช่าง 

40 โครงการจดัทาํแผนที�ภาษี -  เพื�อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เก็บได้
ครบถว้น 
 

-  สามารถจดัเก็บขอ้มูลใน
ระบบดิจิตอล 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพิ�มประสิทธิภาพใน
การทาํงาน 

กองคลงั 

41 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี -  เพื�อใหเ้ทศบาลมีแผนพฒันา
สามปีใชเ้ป็นแนวทางการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  จดัทาํเอกสารแผนพฒันา
สามปี  จาํนวน  70  เล่ม 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เทศบาลมีแผนพฒันา
สามปีใชเ้ป็นแนว
ทางการบริหารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

42 การจดัทาํเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

-  เพื�อใหเ้ทศบาลมีเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีใช้
จ่ายเงินประจาํปี 

-  จดัทาํเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี  70  เล่ม 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  การใชจ้่ายงบประมาณ
ของเทศบาลเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองวชิาการฯ 

43 ปรับปรุงเทศบญัญตัิต่าง ๆ -  เพื�อพฒันาประสิทธิภาพการ
ทาํงานและการจดัเก็บภาษี 
 

- ปรับปรุงเทศบญัญตัิต่าง ๆ  
จาํนวน  1  ครัC ง 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพิ�มขึCน 

กองวชิาการฯ 

44 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัทาํแผนชุมชน 

-  เพื�อเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  และพฒันาขีด
ความสามารถของชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชน 

- ประชุมใหค้วามรู้
คณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง
ในการจดัทาํแผนชุมชน 
- ประชาคมหมู่บา้นทุก
ชุมชน 
 

21,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

21,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

21,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- มีแผนชุมชนที�มี
ประสิทธิภาพ 

กองวชิาการฯ 

45 โครงการจดัซืCอชุดเครื�องเสียง
เพื�อใชใ้นการออกประชาคม 
 
 

-  เพื�อใชใ้นการออกประชาคม 
 
 

-  จดัซืCอชุดเครื�องเสียง 
จาํนวน  1  ชุด 

30,000.- 
 (งบทอ้งถิ�น) 

- - - มีอุปกรณ์ที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ 
 

กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

46 โครงการจดัซืCอเครื�องพน่หมอก
ควนั 

เพื�อใชเ้ป็นเครื�องพน่ยากาํจดั
ยงุลายตวัเตม็วยั 

จดัซืCอเครื�องพอ่หมอกควนั
กาํจดัยงุลายตวัวยั จาํนวน 2 
เครื�อง 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีเครื�องพน่
หมอกควนัสาํหรับกาํจดั
ยงุลายตวัเตม็วยั 
 

กองสาธารณสุข 

47 โครงการจดัซืCอเครื�องตดัหญา้
ชนิดขอ้แขง็ 

เพื�อใชใ้นงานสุขาภิบาลและ
อนามยัสิ�งแวดลอ้ม 

จดัซืCอเครื�องตดัหญา้ชนิด
ขอ้แขง็ จาํนวน 4  เครื�อง 

16,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีเครื�องตดัหญา้
สาํหรับใชใ้นงาน
สุขาภิบาลและอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม 
 

กองสาธารณสุข 

48 โครงการจดัซืCอเครื�องปัC มชกันํC า เพื�อใชใ้นงานโรงฆ่าสตัว์
เทศบาล 

จดัซืCอเครื�องปัC มชกันํC า 
จาํนวน 1 เครื�อง 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

เทศบาลมีเครื�องปัC ม 
ชกันํC าสาํหรับใชง้านใน
โรงฆ่าสตัว ์
 
 
 

กองสาธารณสุข 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

49 โครงการจดัซืCอเครื�องปัWมนํC า เพื�อใชใ้นงานโรงฆ่าสตัว์
เทศบาล 

จดัซืCอเครื�องปัC มนํC า 
จาํนวน 1 เครื�อง 

4,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีเครื�องปัWมนํC า
อตัโนมตัิสาํหรับใชง้าน
ในโรงฆ่าสตัว ์

กองสาธารณสุข 

50 โครงการจดัซืCอไฟฉุกเฉิน เพื�อใชส้่องสวา่งในกรณีไฟฟ้า
ในโรงฆ่าสตัวด์บั 

จดัซืCอไฟฉุกเฉิน   
จาํนวน 2 เครื�อง 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีไฟฟ้าฉุกเฉิน
สาํหรับใชง้านใน 
โรงฆ่าสตัว ์

กองสาธารณสุข 

51 โครงการจดัซืCอครุภณัฑ ์         
จอโปรเจคเตอร์ 

เพื�อใชใ้นการประชุมหรือ
เผยแพร่ผลงานใหก้บัคณะที�มา
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
 

จอโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 8,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีครุภณัฑจ์อ
โปรเจคเตอร์สาํหรับใช้
เผยแพร่ผลงาน 

กองสาธารณสุข 

52 โครงการจดัซืCอเครื�องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ 

เพื�อใชใ้นการประชุมหรือ
เผยแพร่ผลงานใหก้บัคณะที�มา
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
 

เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
จาํนวน 1 เครื�อง 

80,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีเครื�องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์สาํหรับใช้
เผยแพร่ผลงาน 

กองสาธารณสุข 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

53 โครงการจดัสภาพแวดลอ้มที�
เหมาะสมและปลอดภยัสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุ

เพื�อปรับปรุงสิ�งอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับที�อยูอ่าศยัและ
สถานที�สาํหรับจดักิจกรรม
ผูสู้งอาย ุ สภาพแวดลอ้ม  และ
การรับบริการที�สะดวก
ปลอดภยั  เพื�อใหผู้สู้งอายแุละผู ้
พิการไดม้ีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองไดม้ากขึCน มี
คุณภาพที�ดี  เพื�อพฒันาคุณภาพ
ผูสู้งอาย ุ

ปรับปรุงที�อยูอ่าศยัสาํหรับ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
ตน้แบบเพื�อความเหมาะสม
และปลอดภยั 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
ไดร้ับความสะดวก
สาํหรับที�อยูอ่าศยั 
สภาพแวดลอ้ม และการ
รับบริการที�สะดวก
ปลอดภยั 

กองสาธารณสุข 

54 โครงการพฒันาโรงฆ่าสตัว ์ 
โรงพกัสตัว ์

เพื�อปรับปรุงโรงฆ่าสตัว ์ 
โรงพกัสตัว ์ เพื�อรองรับจาํนวน
สุกรในพืCนอาํเภอศรีสชันาลยั 

ปรับปรุงโรงฆ่าสตัว ์  
โรงพกัสตัว ์

90,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

90,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

90,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

เทศบาลมีโรงฆ่าสตัว ์
โรงพกัสตัว ์ ที�ได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

55 โครงการปรับปรุงอาคารและ
แผงจาํหน่ายเนืCอสุกร เนืCอโค 
และเนืCอกระบือ 

เพื�อปรับปรุงอาคารและแผง
จาํหน่ายเนืCอสุการ  เนืCอโค และ
เนืCอกระบือ  ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารและแผง
จาํหน่ายเนืCอสุกร  เนืCอโค 
และเนืCอกระบือ 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

เทศบาลมีอาคารและแผง
จาํหน่ายเนืCอสุกร  เนืCอโค 
และเนืCอกระบือ  ที�ได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถที�ใช้
ในงานควบคุมโรค 

เพื�อปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถที�ใช้
ในงานควบคุมโรค และเพิ�ม
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถที�
ใชใ้นงานควบคุมโรค 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

เทศบาลมีรถบรรทุกขน
ขยะและรถที�ใชใ้นงาน
ควบคุมโรคในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองสาธารณสุข 

57 โครงการจดัซืCอเครื�องกาํเนิด
ไฟฟ้าสาํรอง 

เพื�อใชเ้ป็นแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า
ในกรณีไฟฟ้าในโรงฆ่าสตัวด์บั 

จดัซืCอเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า
สาํรอง จาํนวน 1 เครื�อง 

600,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เทศบาลมีเครื�องกาํเนิด
ไฟฟ้าสาํรองในกรณี
ไฟฟ้าในโรงฆ่าสตัวด์บั 
 
 
 

กองสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



 159  

 

 

5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

58 ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภณัฑ ์ -  เพื�อปรับปรุงและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

-  ครุภณัฑท์ี�ชาํรุดหรือดอ้ย
ประสิทธิภาพ 

450,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีครุภณัฑท์ี�ใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สาํนกัปลดัฯ 
-กองคลงั 
-กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองวชิาการฯ 

59 จดัซืCอวสัดุใชใ้นการปฏิบตัิงาน -  เพื�อจดัซืCอวสัดุใชใ้น                
การปฏิบตัิงาน 

-  วสัดุที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เทศบาลมีวสัดุที�ใชใ้น
การปฏิบตัิงานเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

- สาํนกัปลดัฯ 
-กองคลงั 
-กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองวชิาการฯ 

60 โครงการจดัซืCอเรือ  12  ฝีพาย 
 
 
 

- เพื�อใชใ้นงานประเพณี 
แห่กฐินทางนํC า   แข่งเรือ   
(เฮือซ่วง) 

- จดัซืCอเรือ   12   ฝีพาย  
จาํนวน  7  ลาํ 

700,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

700,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

700,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

เทศบาลมีเรือใชใ้นงาน 
ประเพณีแห่กฐิน 
ทางนํC า   แข่งเรือ   
(เฮือซ่วง) 

กองการศึกษา 
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5.  ยุทธศาสตร์    การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.2  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้  สถานที6  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

61 โครงการจดัซืCอกลอ้งถ่าย 
วดีีทศัน ์

-เพื�อใชใ้นงานประชาสมัพนัธ์ - จดัซืCอกลอ้งถ่ายวดีีทศัน์   
จาํนวน      1  เครื�อง 

25,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  มีครุภณัฑท์ี�ใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

- กองวชิาการฯ 

62 โครงการติดตัCงอินเตอร์เน็ต
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-เพื�อใหป้ระชาชนและ
นกัท่องเที�ยวรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
มากขึCน 

- ติดตัCงอินเตอร์เน็ต Wifi 
จาํนวน  2  จุด 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  ประชาชนและ
นกัท่องเที�ยวรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารมากขึCน 
 
 

- กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์     การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.3  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้และงานบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ก่อสร้างภาชนะเก็บกกันํC า         
ภายในชุมชน  เพื�อแกไ้ข          
ปัญหาภยัแลง้ 
 

-  เพื�อก่อสร้างภาชนะเก็บกกันํC า
ภายในชุมชน  เพื�อแกไ้ข         
ปัญหาภยัแลง้ 

-  ภาชนะเก็บกกันํC าภายใน
ชุมชน 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีภาชนะเก็บกกันํC า      
ภายในชุมชนเพียงพอ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

3 ก่อสร้างอาคารติดตัCง                  
เครื�องสูบนํC า 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน       
การป้องกนัระงบัอคัคีภยั 
 

-  อาคารติดตัCงเครื�องสูบนํC า 100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  งานป้องกนัระงบัอคัคีภยั
มีประสิทธิภาพมาก  ยิ�งขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

4 จดัซืCอเรือทอ้งแบนพร้อม
เครื�องยนต ์

-  เพื�อจดัซืCอเรือทอ้งแบนพร้อม
เครื�องยนต ์

-  เรือทอ้งแบนพร้อม
เครื�องยนต ์ จาํนวน  1  ลาํ 

- 350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

5 จดัซืCอเครื�องตรวจวดัปริมาณ
นํC าฝน 

-  เพื�อจดัซืCอเครื�องวดัปริมาณ
นํC าฝน 
 

-  เครื�องวดัปริมาณนํC าฝน 10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์     การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.3  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้และงานบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 ชุดแต่งกายสาํหรับพนกังาน
ดบัเพลิง 

-  เพื�อใหเ้หมาะสม  เพิ�มความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 

-  พนกังานดบัเพลิง   50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

7 โครงการสนบัสนุน  หนึ�งตาํบล  
หนึ�งทีมกูภ้ยั 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

-  สนบัสนุน  หนึ�งตาํบล  
หนึ�งทีมกูภ้ยั 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

8 จดัหาและพฒันาเครื�องมือ          
สื�อสารเพื�อป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั และจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์เพื�อเตรียมการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
-แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 54 

-  เพื�อหาเครื�องมือสื�อสาร          
ใชง้านอยา่งเพียงพอ 
-  เพื�อใหม้ีวสัดุอุปกรณ์เตรียม
ป้องกนัฯอยา่งเพียงพอ 

-  จดัซืCอวทิยสุื�อสาร  
จาํนวน  15  เครื�อง 
-  ดาํเนินการจดัซืCอวสัดุ
อุปกรณ์การบรรเทาสา
ธารณภยั  

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- การติดต่อสื�อสาร 
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

9 ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา
รถดบัเพลิง 

-  เพื�อการปฏิบตัิงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเป็น
เป็นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-  รถที�ใชใ้นงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์     การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.3  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้และงานบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

10 ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอาคาร
สถานีดบัเพลิง 

-  เพื�อใหอ้าคารดบัเพลิงมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิงานอยู่
เสมอ 

-  อาคารสถานีดบัเพลิง 150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

150,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

11 ติดตัCงถงัดบัเพลิงภายในเขต
ชุมชน 
-แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56 

-  เพื�อเตรียมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 

-  ติดตัCงถงัดบัเพลิง   
จาํนวน  300  หลงัคาเรือน 

  100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

  50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  งานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

12 รถดบัเพลิงตรวจการณ์   ถงันํC า
ในตวั  1,000  ลิตร 

-  เพื�อใชด้บัเพลิงตามซอยและ
สถานที�จาํกดัในชุมชน 

-  รถยนตก์ระบะ   พร้อมถงั
นํC าในตวั   จาํนวน  1 คนั 

- 1,100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- -  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน
การดบัเพลิงในที�แคบและ
พืCนที�จาํกดัไดด้ียิ�งขึCนภยั 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

13 ฝึกอบรมสมัมนาบุคลากร  ,
สมาชิก  อปพร.   

-  เพื�อฝึกอบรมสมัมนา
บุคลากร  , สมาชิก  อปพร. ให้
สามารถปฏิบตัิงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-  บุคลากร  ,สมาชิก             
อปพร. 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

250,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การทาํงานของบุคลากร  ,
สมาชิก  อปพร.  ฯลฯ 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์     การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.3  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้และงานบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

14 จดัทาํปรับปรุงแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-  เพื�อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

-  ปรับปรุงแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั          
1  ครัC ง 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  แผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  มี
ประสิทธิภาพมากขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

15 ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-  เพื�อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

-  ซอ้มแผนในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
ร่วมกบัหน่วยงานที�            
เกี�ยวขอ้ง 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมี               
ประสิทธิภาพมากขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

16 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

-  เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึCน 

-  ทีมแพทยฉ์ุกเฉิน เทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว  

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทีมแพทยฉ์ุกเฉิน มี
ประสิทธิภาพมากยิCงขึCน 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 

17 จดัซืCอหลงัคารถบรรทุก ติดตัCง
รถกูภ้ยั       

-  เพื�อใชเ้ป็นรถกูภ้ยัช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั   

-  หลงัคารถบรรทุก       
จาํนวน  1  ชุด 

35,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - เพื�อใหบ้ริการประชาชน
ผูป้ระสบภยั  ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานป้องกนัฯ 
สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์     การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.3  แนวทางการพฒันา   พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้และงานบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 

 (บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

18 ก่อสร้างหลงัคาถงันํC าภยัแลง้ 3 
จุด บริเวณหนองหิน หมู่ที� 2 
ตาํบลหาดเสีC ยว 
 

-เพื�อป้องกนัและยดือายกุารใช้
งานของถงันํC า 

- ก่อสร้างหลงัคาคลุมถงันํC า
ภยัแลง้ กวา้ง 2 ม. 
 ยาว 2 ม. จาํนวน 3 จุด 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เพื�อยดือายกุารใชง้าน
ของถงัเก็บนํC า 

สาํนกัปลดั 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

 5.4 แนวทางการพฒันา   เพิ6มประสิทธิภาพงานประชาสัมพนัธ์ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ก่อสร้างและปรับปรุงเสียงตาม
สายเพื�อการประชาสมัพนัธ์ใน
ชุมชน 
- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-แผนชุมชน ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
- ประชาคม ม.1,3 ต.หาดเสีC ยว ปี 56 

 -  ก่อสร้างสถานียอ่ยเสียงตาม
สายชนิดแบบไร้สายและ
ปรับปรุง 

 -  ก่อสร้างสถานียอ่ยเสียง
ตามสายชนิดแบบไร้สาย
และปรับปรุง 

400,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีเสียงตามสาย
ครอบคลุมทุกพืCนที� 
 

กองวชิาการฯ 
 

2 ปรับปรุงหอกระจายข่าวและ
ขยายเขตบริการ 
- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56 

-  เพื�อปรับปรุงหอกระจายข่าว
และขยายเขตบริการ 

-  ปรับปรุงอุปกรณ์ในการ
กระจายเสียงหอกระจาย
ข่าวในชุมชน 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพิ�มประสิทธิภาพ            
การติดต่อสื�อสาร และ 
การประชาสมัพนัธ์ 

กองวชิาการฯ 
 

3 จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์กิจการ
ของเทศบาลและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารภายในชุมชน 
- ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-แผนชุมชน ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 
-แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55 

-  เพื�อจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์
กิจการของเทศบาลภายใน     
ชุมชน 

-  ป้ายประชาสมัพนัธ์          
กิจการของเทศบาลภายใน
ชุมชน 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 - - -  ประชาชนมีความเขา้ใจ
การทาํงานและมีส่วนร่วม
มากขึCน 

กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.4 แนวทางการพฒันา   เพิ6มประสิทธิภาพงานประชาสัมพนัธ์ 

งบประมาณและที�มา 
ที� โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 เพิ�มประสิทธิภาพ
ประชาสมัพนัธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น สื�อสิ�งพิมพ ์     
สื�อวทิย ุ การจดันิทรรศการหรือ
กิจกรรมการประกวดต่างๆ ฯลฯ   
 
 
 
 
 

 -  เพื�อประชาสมัพนัธ์กิจการ
ต่างๆ ของเทศบาล 
-  สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
ประชาชนและเทศบาล 

 -  ช่องทางต่างๆ ในการ
ประชาสมัพนัธ์ 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลอยา่งทั�วถึงและมี
ทศันคติที�ดีและใหค้วาม
ร่วมมือกบัเทศบาล 
 

กองวชิาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.5    แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมกจิการเทศพาณชิย์ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 ปรับปรุงตลาดกลางสินคา้และ
ผลิตผลทางการเกษตร  หมู่ที�  2  
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหไ้ดต้ลาดสดที�ได ้       
มาตรฐาน  และสามารถพฒันา
ปรับปรุง ตลาดใหเ้ป็นตลาดสด
น่าซืCอระดบั  5 ดาว อยา่งย ั�งยนื 
 

-  ปรับปรุงตลาดตาม
มาตรฐานตลาดสดน่าซืCอ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ตลาดสดเทศบาลได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ปรับปรุงโรงฆ่าสุกร ม.1 
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-  เพื�อใหไ้ดโ้รงฆ่าสุกรที�
มาตรฐาน 

-  ก่อสร้างลาน/ถนน  คสล. 
และอื�น ๆพร้อมปรับปรุง
ภูมิทศัน ์
 
 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น/
เงินอุดหนุน) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  โรงฆ่าสุกรไดม้าตรฐาน กองสาธารณสุขฯ 

3 จดัตัCงสถานธนานุบาล -  เพื�อจดัตัCงสถานธนานุบาล
บริการประชาชน 

-  เพื�อจดัตัCงสถาน             
ธนานุบาล 1 แห่ง 

- - 2,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- เพื�ออาํนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในเขต           
เทศบาล 
 

สาํนกัปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.5    แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมกจิการเทศพาณชิย์ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว   
หมู่ที�  1  ตาํบลหาดเสีC ยว 

- เพื�อเพิ�มมาตรฐานใหก้บั 
ตลาดสด 

 

- ก่อสร้างหลงัคาคลุม
บริเวณทางเขา้ตลาด 
-ก่อสร้างป้ายตลาดสด 
-ปรับปรุงตวัอาคารตลาด
ใหม้ีความสะดวกและได้
มาตรฐานเพิ�มขึCน 
-ถนนภายในตลาดและอื�นๆ 
 

4,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - - ประชาชนไม่ไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
จบัจ่ายซืCอสินคา้ในตลาด
สดเทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

5 ก่อสร้างป้ายโรงฆ่าสตัว ์หมู่ 1 
ตาํบลหาดเสีC ยว 

-  ก่อสร้างป้ายโรงฆ่าสตัว ์ - ก่อสร้างป้ายโรงฆ่าสตัว ์
ขนาด กวา้ง 1 ม. ยาว 3 ม. 
 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -  เพื�อใหป้ระชาชนที� 
สญัจรไป-มา ไดท้ราบถึง
สถานที�โรงฆ่าสตัว ์
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการพฒันาบุคลากรท้องถิ6น 

5.5    แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมกจิการเทศพาณชิย์ 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 ขยายเขตประปา ภายในตลาด
สดเทศบาล หมู่ที� 1 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 
 

 - เพื�อใหผู้ค้า้ขายของในตลาดสด
ไดม้ีประปาใช ้

-ขยายระบบประปาและ
ติดตัCงมิเตอร์ 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ผูค้า้ขายของในตลาด
ไดร้ับความสะดวกในการ
ใชน้ํC า 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้า ภายในตลาด
สดเทศบาล หมู่ที� 1 ตาํบล 
หาดเสีC ยว 
 
 
 

 - เพื�อใหผู้ค้า้ขายของในตลาดสด
ไดม้ีไฟฟ้าใช ้

-ขยายระบบไฟฟ้าและ
ติดตัCงมิเตอร์ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- - -ผูค้า้ขายของในตลาด
ไดร้ับความสะดวกในการ
ใชไ้ฟฟ้า 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) 

เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว 
6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.1   แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อมที6ยั6งยนื 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 

 
 

โครงการใหค้วามรู้การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มแก่ประชาชน (ทสม.) 
 

-  เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้
ในการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 

- ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ใหป้ระชาชนมีความรู้
และสามารถพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ�งแวดลอ้ม 

กองสาธารณสุขฯ 

2 
 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ชุมชน             
ในเขตเทศบาล 

-  เพื�อใหเ้ทศบาลร่มรื�น            
สวยงาม  มีที�พกัผอ่นหยอ่นใจ  
และเพิ�มพืCนที�สีเขียวใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู ่

-  ใหเ้ทศบาลมีสภาพภูมิ
ทศัน์ร่มรื�นและเป็นเมืองน่า
อยู ่ ก่อสร้างสวนหยอ่ม  

350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

350,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ในเขตเทศบาลมีความ          
ร่มรื�นและสวยงาม                
เป็นเมืองน่าอยู ่

กองช่าง 

3 
 

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ - เพื�อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีที�พกัผอ่นหยอ่น
ใจและออกกาํลงักาย 

- ก่อสร้างสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 

- - 5,000,000 
(งบทอ้งถิ�น, 
งบอุดหนุน) 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีที�พกัผอ่น
หยอ่นใจและที� 
ออกกาํลงักาย 

กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.1   แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อมที6ยั6งยนื 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 ปรับปรุงภูมิทศัน์หนองผกัลุง 
บริเวณ   หมู่ที� 1,2     ตาํบล 
หาดเสีC ยว 

- เพื�อพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  
บริเวณรอบหนองผกัลุง  
เพื�อใหเ้กิดความร่มรื�นและ
สวยงาม เป็นที�พกัผอ่นหยอ่น
ใจของประชาชน 
 
 
 
 
 

- พฒันาสิ�งแวดลอ้มบริเวณ
ในชุมชนเทศบาลตาํบล
หาดเสีC ยว 

- 1,000,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

- - ประชาชนมีที�พกัผอ่น
หยอ่นใจและที�ออกกาํลงั
กายเพิ�มขึCน 

กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.2   แนวทางการพฒันา   จัดทาํแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ6งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

งบประมาณและที�มา 
ที� โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 

 

โครงการร่วมใจพฒันา 
(พธุพฒันา) 

- เพื�อพฒันางานสิ�งแวดลอ้ม
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

- พฒันางานอนามยัและ
สิ�งแวดลอ้มในชุมชนเขต
เทศบาล 
 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- งานอนามยัสิ�งแวดลอ้ม
ในเขตเทศบาลตาํบล  
หาดเสีC ยวดีขึCน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 
 

โครงการปลูกตน้ไมใ้นชุมชน
และที�สาธารณะ 
 

-เพื�อใหเ้ทศบาลร่มรื�นและ
สวยงามและสร้างพืCนที�สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 

-ปลูกตน้ไมใ้นเขตชุมชน 300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

300,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

 

-ในเขตเทศบาลมีความร่ม
รื�นและสวยงาม 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.3   แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื& นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 โครงการสนบัสนุนการปลูก 
หญา้แฝก 

- เพื�อเป็นการป้องกนัพงัทลาย
ของหนา้ดินในพืCนที�ที�เสี�ยงต่อ
การพงัทลายในเขตเทศบาล 

-  ลด/ป้องกนัการพงัทลาย
ของหนา้ดินในพืCนที�เสี�ยง
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

10,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  หนา้ดินในพืCนที�เสี�ยง 
ไม่ถูกกดัเซาะ/พงัทลาย 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู ่ -  เพื�อระดมความเห็นการ
พฒันาเป็นเมืองน่าอยู ่ 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนไดร้ะดม
ความเห็นในการพฒันา
เป็นเมืองน่าอยู ่

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์
สร้างจิตสาํนึกรักษส์ิ�งแวดลอ้ม 

-  สร้างจิตสาํนึกรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลมีจิตสาํนึก 
มากขึCน 

กองสาธารณสุขฯ 

4* 
 
 
 

ก่อสร้างเขื�อนเรียงหินริมแม่นํC ายม  
หมู่ที� 3,4,5  ต.หาดเสีC ยว 
(53) 
 

-  ป้องกนัการพงัทลายของดิน
และป้องกนันํC าท่วม             
ในระยะยาว 

-  ริมตลิ�งแม่นํC ายม            
ในเขตเทศบาล 

- 58,950,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- -  ป้องกนันํC าท่วมและ
ป้องกนัตลิ�งพงั 

กองช่าง 

5* 
 
 
 

ก่อสร้างเขื�อนเรียงหินป้องกนั 
ตลิ�งพงับริเวณโรงสูบนํC าประปา  
หมู่ที�  1,2 ตาํบลหาดเสีC ยว 
(53) 

-  ป้องกนัการกดัเซาะของนํC า -  ก่อสร้างเขื�อนเรียงหิน 
ยาว  100 เมตร 

10,000,000 
(งบทอ้งถิ�น/
งบอุดหนุน) 

- - -  ป้องกนันํC าท่วมและ
ป้องกนัตลิ�งพงั 

กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม  

6.4   แนวทางการพฒันา   การพฒันาระบบการบําบัดนํ&าเสีย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 
 
 

โครงการผลิตสารชีวภาพบาํบดั
นํC าเสีย 

-  เพื�อการบริหารจดัการขยะ
เปียกอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื�อใชส้ารชีวภาพบาํบดันํC า
เสียในชุมชน 
-เพื�อลดการใชส้ารเคมีในการ
ลา้งทาํความสะอาดในงาน
สุขาภิบาลและอนามยั
สิ�งแวดลอ้มของเทศบาล 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 
- ตลาดสดและรางระบาย
นํC า /โรงฆ่าสตัวข์อง
เทศบาล 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

60,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหเ้ทศบาลมี
สารชีวภาพใชใ้นงาน
สุขาภิบาลและอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม 
-ชุมชนมีและสามารถผลิต
สารชีวภาพใชใ้นการบาํบดั
นํC าเสียและการเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 

2 
 
 

ส่งเสริมการจดัทาํและปรับปรุง
บ่อพกันํC าเสียและบ่อดกัไขมนั 

-  เพื�อป้องกนัปัญหานํC าเสียใน
ชุมชนและการปล่อยนํC าเสียลง
แม่นํC าสาธารณะ 

-  ปรับปรุงบ่อพกันํC าเสีย
และบ่อดกัไขมนั 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

200,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  มีเทคนิควธิีการแกไ้ข
ปัญหามลพิษและพลงังาน
ประยกุตใ์ชใ้นชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 
 
 

โครงการจา้งเหมาลอกท่อและราง
ระบายนํC าเสียในเขตเทศบาล 

-  เพื�อป้องกนัการอุดตนัของ
ท่อและระบายนํC า 

-  ลอกท่อและรางระบาย
นํC าในเขตเทศบาล 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  เพื�อใหน้ํC าเสียและ 
สิ�งปฎิกลูไหลไดส้ะดวก 
ไม่อุดตนั                       

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

สาํนกัปลดัฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.5   แนวทางการพฒันา   พัฒนาระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

1 
 
 

โครงการรณรงคร์ักษาความ
สะอาดถนนและสถานที�
สาธารณะ 

-  เพื�อใหส้ร้างจิตสาํนึกร่วม
แรงร่วมใจรักษาความสะอาด
ถนนและสถานที�สาธารณะ 

-  รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกใน
การรักษาความสะอาดถนน
และสถานที�สาธารณะ           

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

40,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  บา้นเมืองมีความสะอาด
เรียบร้อยบนทอ้งถนน
และสถานที�สาธารณะ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

2 
 
 
 

จดัซืCอวสัดุอุปกรณ์เกี�ยวกบั            
การเก็บขยะมูลฝอย 

-  เพื�อใหก้ารเก็บขยะมูลฝอย
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
และรวดเร็ว 

-  วสัดุอุปกรณ์ในการเก็บ
ขยะมูลฝอย เช่น ถุงมือ  
รองเทา้ ถงัรองรับขยะ         
และไมก้วาด ฯลฯ 
 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

100,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  ทาํใหเ้ทศบาลมีวสัดุ
อุปกรณ์ในการเก็บขยะ  
มูลฝอยอยา่งเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 รณรงคแ์ยกขยะมูลฝอยและการ
กาํจดัขยะมูลฝอย 

-  เพื�อความสะดวกในการนาํ
สิ�งของที�ไม่ไดใ้ชแ้ลว้                  
นาํกลบัมาใชใ้หม่ 
-  เพื�อใหเ้กิดสุขลกัษณะของ
อาคารสถานที� และ                      
เขตเทศบาล 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 
-  เขตเทศบาลสะอาด            
เรียบร้อย 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

20,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถกาํจดัขยะมูล
ฝอยไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
-  อาคารสถานที�มีความ
เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.5   แนวทางการพฒันา   พัฒนาระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

4 
 
 
 
 

โครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน -  เพื�อลดปริมาณขยะใน
ชุมชนและการนาํสิ�งของที�
ไม่ไดใ้ชแ้ลว้นาํกลบัมาใช้
ใหม่ 
- เพื�อสร้างจิตสาํนึกร่วมแรง
ร่วมใจรักษาความสะอาด 

-  ชุมชนในเขตเทศบาล 
- รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกใน
การลดปริมาณขยะ 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-  สามารถกาํจดัขยะมูล
ฝอยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ปริมาณขยะลดลง 
- ประชาชนรู้จกัคดัแยก
ขยะในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการปรับปรุงสถานที�สาํหรับ
กาํจดัขยะเทศบาล 
 
 
 
 
 

-เพื�อใหเ้ทศบาลมีสถานที�
กาํจดัขยะมูลฝอยที�ถูกหลกั
สุขภิบาล 

-ขนาดบ่อกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร 
- ก่อสร้างถนน คสล. และ
อื�นๆ 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

500,000 
(งบทอ้งถิ�น)  

-ทาํใหม้ีสถานที�สาํหรับ
กาํจดัขยะที�ถูกหลกั 
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขฯ  
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.5   แนวทางการพฒันา   พัฒนาระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

6 
 
 
 
 

โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา - เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภาวะโลกร้อน 
- เพื�อส่งเสริมให ้อปท. และ
ชุมชนมีการดาํเนินงานเพื�อ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนและ อปท. 
ในการลดการปล่อย
คาร์บอน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(ZERO  WASTE)  
เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา   
80  ชุมชน 

- เพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติP
พระบรมราชินีนาถ 
- เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหวา่ง
ประชาชนกบั อปท.  ในการ
ดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

30,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

- ลดปริมาณขยะ 
- การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
- เกิดการคดัแยกขยะ
ระดบัครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ  
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6.  ยุทธศาสตร์   การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม 

6.5   แนวทางการพฒันา   พัฒนาระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณและที�มา 

ที� โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลพัธ์ที�คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที�รับผดิชอบ 

8 
 
 
 
 

โครงการคาร์บอนฟตุพริCนท ์ - เพื�อลดการปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ 
- เพื�อทราบปริมาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ 

- หน่วยงานในเทศบาล
ตาํบลหาดเสีC ยว 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

50,000 
(งบทอ้งถิ�น) 

-เทศบาลตาํบลหาดเสีC ยว
ทราบปริมาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ 
-นาํไปสู่การลดปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 


