รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการใช้ ทดี6 ินและผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

สํารวจการจัดทําผังเมืองรวม

- เพือจะได้ดาํ เนินการวางผัง
เมืองได้อย่างถูกต้อง

2*

สํารวจแนวเขตและปั กหลักแนว
ในเขตเทศบาล
(53)

- เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนา - เพือให้รับทราบเขต
เทศบาลอย่างถูกต้อง
เทศบาลอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ
* หมายถึง
53 หมายถึง
54 หมายถึง
55 หมายถึง
56 หมายถึง

- การจัดทําผังเมืองรวม

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิน)

-

โครงการทีมาจากประชาคม
ประชาคมเพือจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.2553-2555)
ประชาคมเพือจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.2554-2556)
ประชาคมเพือจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.2555-2557)
ประชาคมเพือจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.2556-2558)
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50,000
(งบท้องถิน)

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพิมประสิ ทธิภาพใน
การดําเนินงานของ
เทศบาล

กองช่าง

- เพือรับทราบแนวเขตใน
การดําเนินงานของ
เทศบาล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการใช้ ทดี6 ินและผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3*

ตรวจสอบรังวัดทีดินและที
สาธารณประโยชน์
(53)

- เพือเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนดําเนินการพัฒนาที
สาธารณประโยชน์

- ข้อมูลเพือการพัฒนาที
สาธารณประโยชน์

4

โครงการจัดทําป้ ายเขตควบคุม
การใช้ทีดิน

- เพือควบคุมการใช้ทีดินให้
เป็ นประโยชน์

- เพือให้ประชาชนได้รับ
ทราบเขตควบคุมการใช้
ทีดิน
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

-

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพิมประสิ ทธิภาพใน
การดําเนินงานของ
เทศบาล

กองช่าง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
ในการดําเนินงานของ
เทศบาล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1*

จัดทําป้ ายชือชุมชนและป้ ายซอย
เพิมเติมในเขตเทศบาลตําบลหาด
เสีC ยว
(53)
ก่อสร้างถนน คสล.เชือมซอย
เทศบาล 7 หมู่ที 1 ตําบลหาด
เสีC ยว (ข้างบ้านนายสมพงษ์
ก้านทอง)
(56)
ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
บริ เวณซอยเทศบาล 13-15
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว (53)
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนํCากลางถนน ซอยเชือม
ทางหลวง 101 (ข้างก๋ วยเตีJยว
โบราณ) หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือเป็ นการอํานวยความ
สะดวกแก่นกั ท่องเทียวและ
คนต่างถินทีเข้ามาในเขต
เทศบาล
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

2*

3*

4*

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ป้ ายชือชุมชน
จํานวน 7 ชุมชน

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 44
ม. พืCนที คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
132 ม2.

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบท้องถิน)

79,200
(งบท้องถิน)

-

-

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
61,100
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว (งบท้องถิน)
47 ม. ลึก 0.40-0.80 ม.
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
180,000
3 ม. ยาว 75 ม. หนา
(งบท้องถิน)
0.15 ม. พร้อมท่อระบายนํCา
ø 0.60 ม. ยาว 75 ม. บ่อ
พักกลางถนน จํานวน 7 บ่อ
พืCนที คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
218 ม.2

-

-

-

-
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพืออํานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเทียวและคน
ต่างถินทีเข้ามาในเขต
เทศบาล
-ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึCน
- มีถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก
1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

สํานักปลัดฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับคาม
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

5*

ก่อสร้างวางท่อ คสล.บริ เวณ
คลองตานะ หมู่ที 3 ตําบล
หาดเสีC ยว (55)

-เพือให้การไหลของนํCาไหล
ได้สะดวกขึCน

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

6*

ก่อสร้างแนวราวเหล็กไหล่ทาง
กันตกของถนนในเขตเทศบาล
(56)

- เพือความปลอดภัยของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างแนวราวเหล็ก
ไหล่ทางกันตกบริ เวณจุด
เสี ยงต่อการตกไหล่ถนน
และบริ เวณทางโค้งต่าง ๆ

100,000
100,000
100,000 - ประชาชนจะได้มีความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

7*

ขยายไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล - เพือให้ประชาชนสัญจรไป
(56)
มาได้อย่างสะดวกขึCน

- ขยายไหล่ถนน คสล. ,
ลาดยาง และถนนลูกรัง
ด้วยคอนกรี ต,
ยางแอสฟัลติก , คอนกรี ต
หิ นคลุกและลูกรัง

500,000
500,000
500,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที
8*

9*

10*

11

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนเชือมซอยเทศบาล
13 (ซอยไทยประกัน) หมู่ 2
ตําบลหาดเสีC ยว (56)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
-เพือเป็ นการบรรเทาความ
ถนนสายเหล่าหลวง หมู่ 1 ตําบล เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
หาดเสีC ยว (56)
นํCาท่วม

ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
ถนนสําเริ งฤทธิP (ทางเข้า
ฌาปนสถาน) หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสีC ยว (56)
ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
ถนนสายเดินขาม หมู่ 1 ตําบล
หาดเสีC ยว

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง
-เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 29
ม. พืCนที คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
87 ม2.

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52,200
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

-ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึCน
- มีถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีขC ึน
-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.60 ม. ยาว 5 ม.
พร้อมหูชา้ ง 2 ด้าน(จํานวน
3 จุด )
- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. กว้าง 0.50 ยาว 27 ม.
ลึก เฉลีย 0.40 ม.

35,000
(งบท้องถิน)

-

-

54,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.40 ม. ยาว 6 ม.
พร้อมหูชา้ ง 2 ด้าน(จํานวน
1 จุด )

10,000
(งบท้องถิน)

-

-

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง
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กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

12*

ก่อสร้างท่อเหลียมถนนชมปรี ดา
(บริ เวณท้ายซอย เทศบาล 6 เชือม
ซอยโรงสี ตาพร) หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
โครงการก่อสร้างห้องนํCาห้อง
ส้วมสาธารณะพร้อมถนนทางเข้า
คสล.บริ เวณตลาดกลางผลผลิต
ทางการเกษตร หมูท่ ี 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(55)
ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอย
ร่ วมใจพัฒนา หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

13*

14*

15*

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.
บริ เวณสระเรี ยงหิ นคลองผักลุง
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือใช้ในการระบายนํCาและ - ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
ป้ องกันนํCาท่วม
คสล.ขนาด 1.00 x 1.20 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 6 ม.
ขนาด 1 ช่อง
- เพือได้หอ้ งนํCาห้องส้วมทีถูก - ก่อสร้างห้องนํCาห้องส้วม
สุขลักษณะได้มาตรฐาน เพือ สาธารณะ ขนาด กว้าง 3
เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน
รองรับประชาชนทีมาจ่าย
ตลาดกลางและมาออกกําลัง 1 หลัง พร้อมทางเข้า คสล.
กายบริ เวณลานเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
พร้อมทัCงนักท่องเทียว
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
มาได้อย่างสะดวก
4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
0.15 ม. พืCนที คสล.
มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 360 ม.2
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือใช้ในการระบายนํCาและ - ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
ป้ องกันนํCาท่วม
คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 4 ม.
ขนาด 2ช่อง
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ป้ องกันนํCาท่วมและ
ระบายนํCาออกได้สะดวก

กองช่าง

300,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนและ
นักท่องเทียวได้รับบริ การ
ห้องนํCาห้องส้วมสาธารณะ
ทีได้มาตรฐาน

กองช่าง

162,000
(งบท้องถิน)

-

-

กองช่าง

250,000
(งบท้องถิน)

-

-

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ป้ องกันนํCาท่วมและ
ระบายนํCาออกได้สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

16*

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชือม
ถนนชมปรี ดา (ซอยบ้านนาย
สนอง สิ ทธิวฒ
ุ ิ) หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

17*

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชือม
ทางหลวง 101 หมูท่ ี 2.
(บ้านดาบนกข้างร้านศรี ทิพย์)
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

18*

ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล. ซอย
เทศบาล 1 (ข้างร้านศรี เชลียง
เซอร์วสิ )หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
295,950.(งบท้องถิน)

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมท่อ
ระบายนํCากลางถนน และ
บ่อพัก จํานวน 11 บ่อ
พืCนที คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
289 ม2
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
320,000
3 ม.ยาว 215 ม. หนา
(งบท้องถิน)
0.15 ม.พืCนที คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 645 ม..2

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
188,000
คสล.กว้าง 0.50 ม. ลึก
(งบท้องถิน)
เฉลีย 0.40- 1.20 ม. ยาว 94
ม.
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

-

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง

-

-

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
โครงการ

วัตถุประสงค์

19

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
จัดซืCอวัสดุในการดําเนินการ
เกียวกับการวางท่อและรางระบาย เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาภายในเขตเทศบาล (55)
นํCาท่วม

20*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล. เส้น -บรรเทาความเดือดร้อนของ
Ø 1.00 ม. บ่อพัก 7 บ่อ ยาว 70 ม ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง
และก่อสร้างบ่อพักนํCา คสล.
ขนาด 2.00 x 2.00 ม. ลึก 1.50 ม.
จํานวน 1 บ่อ บริ เวณคลองผัก
ลุง (ท้ายคลอง) หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสีC ยว

21*

ก่อสร้างรางระบายนํCาซอย
- บรรเทาความเดือดร้อนของ
เทศบาล 1 เชือมถนนพิศาลดําริ
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง
หมู่ที 3 ตําบลหนองอ้อ (อยูใ่ น
เขตความรับผิดชอบของ ท.ต.หาด
เสีC ยว)
(56)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดซืCอวัสดุอุปกรณ์ในการ 500,000
400,000
300,000 -ประชาชนไม่ได้รับความ
วางท่อและรางบริ เวณทีเกิด (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก
นํCาท่วม เพือแก้ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
210,000
- ประชาชนไม่ได้รับความ
- ก่อสร้างท่อระบายนํCา
พร้อมบ่อพัก คสล. Ø 1.00 (งบท้องถิน)
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
ม. บ่อพัก 7 บ่อ ยาว 70 ม
และก่อสร้างบ่อพักนํCา
คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม.
ลึก 1.50 ม. จํานวน 1 บ่อ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 162 ม. ลึก 0.80 –
1.20 ม.
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405,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

22

ปรับปรุ งซ่อมแซมทางเดินเท้า
คลองตานะ พร้อมวางท่อระบาย
นํCา ø 40 และ 60 จํานวน 2 จุด
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว

23

24

25

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ก่อสร้างปรับปรุ งทางเดิน
เท้า กว้าง 2 ม ยาว 14 ม
รวมพืCนทีไม่นอ้ ยกว่า 28
ม.2
- วางท่อระบายนํCา คสล.
จํานวน 2 จุด
ก่อสร้างท่อลอดเหลียม ซอยตาคํา -เพือให้การไหลของนํCาไหล - ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
ได้สะดวกขึCน
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ขนาด
2 ช่อง
ขยายเขตประปา ภายในตลาดสด - เพือให้ผคู ้ า้ ขายของในตลาด -ขยายระบบประปาและ
เทศบาล หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว สดได้มีประปาใช้
ติดตัCงมิเตอร์
ขยายเขตไฟฟ้ า ภายในตลาดสด
เทศบาล หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
-เพือป้ องกันนํCาท่วมบ้านเรื อน
ประชาชน

- เพือให้ผคู ้ า้ ขายของในตลาด -ขยายระบบไฟฟ้ าและ
สดได้มีไฟฟ้ าใช้
ติดตัCงมิเตอร์
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก
- นํCาไม่ท่วมบ้านเรื อนของ
ประชาชน

กองช่าง

200,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนไม่ได้รับคาม
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

300,000
(งบท้องถิน)

-

-

กองช่าง

500,000
(งบท้องถิน)

-

-

-ผูค้ า้ ขายของในตลาด
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้นC าํ
-ผูค้ า้ ขายของในตลาด
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้ า

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที
26*

27

28*

29*

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล.
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
ซอยตาชาญ (ต่อจากเดิม) หมู่ที 4 มาได้อย่างสะดวก
ตําบลหาดเสีC ยว
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
(53)
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
- เพือป้ องกันการกัดเซาะของ
คลองแม่เลา หมู่ที 5 ตําบล
ตลิง คลองแม่เลา
หาดเสีC ยว
ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล. หน้า
โรงเรี ยนหาดเสีC ยว-คลองผักลุง
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(56 )
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
อ.อนิรุทธิP ถึงสถานีประมง
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(ต่อจากเดิม)
(56)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล. ไม่
น้อยกว่า 156 ม.2

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,200
(งบท้องถิน)

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
30,000
คสล. Ø 0.60 ม. ยาว
(งบท้องถิน)
8.00 ม. พร้อมคาน
คอนกรี ตรับท่อระบายนํCา
453,600
- ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ขนาด ø 0.60 ม. ยาว
(งบท้องถิน)
252 ม. พร้อมบ่อพัก 25
บ่อ
- ก่อสร้างถนน คสล.
1,066,500
กว้าง 3 ม.ยาว 790 ม.
(งบท้องถิน/
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
งบอุดหนุน)
2
ไม่นอ้ ยกว่า 2,370 ม.
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-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ป้ องกันการพังทลายของ
ตลิงคลองแม่เลา

กองช่าง

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30*

ก่อสร้างถนน คสล. รอบบริ เวณ
หนองเอียนพร้อมปรับภูมิทศั น์
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

-เพือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
-เพือให้ได้ถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
- เพือปรับภูมิทศั น์ให้สวยงาม

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 500 เมตร พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร พร้อมปรับภูมิทศั น์
โดยรอบ

31

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนน
ชมปรี ดา (ข้างบ้านครู อาํ นวย)
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(53 )

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 61 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
คสล. Ø 0.40 ม. กึงกลาง
ถนนพร้อมท่อพักจํานวน 7
บ่อ รวมความยาว 61 ม.
พืCนที คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
178 ม.2
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

126,270
(งบท้องถิน)

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
- มีสภาพแวดล้อมทีดีขC ึน

กองช่าง

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
631,200
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

32*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
ถนนสาย หาดสูง - บ้านใหม่
(ฝังตะวันออก) หมู่ที 3 -4 ตําบล
หาดเสีC ยว
( 54 )

-เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.60 ม. ยาว510 ม.
บ่อพักจํานวน 52 บ่อ

33*

ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 2 หมู่ที 3 ตําบล
หาดเสีC ยว
(54)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. กว้าง 0.50 ยาว 60 ม.
ลึก 0.40-1.20 ม.

-

63,000
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

34*

ก่อสร้างรางระบายนํCา ซอยอุดร
พัฒนาลงคลองผักลุง หมูท่ ี 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 25 ม. ลึก 0.40-0.80
ม.

-

25,600
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

58

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

35*

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอย
เทศบาล 11 บ้านใหม่ หมูท่ ี 4
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

36*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 9 หมู่ที 4 ตําบล
หาดเสีC ยว
( 56 )
ก่อสร้างรางระบายนํCา
ซอยเทศบาล 7 หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว (บริ เวณต้นจัน)
(53 )
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายนํCา คสล. ซอยเชือมถนน
ชมปรี ดา หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(ซอยเชือมบ้านครู เริ ม)
( 53 )

37*

38*

วัตถุประสงค์
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที
ถูกนํCาท่วมขัง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.5 ม. ยาว 47 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 117.5 ม.2

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52,000
(งบท้องถิน)

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.60 ม.
ยาว192 ม.

-

297,000
(งบท้องถิน)

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึก 0.60 1.20 ม.
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
50 ม. พร้อมรางระบายนํCา
คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก
0.60 – 1.00 ม. ยาว 57 ม.

-

109,600
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

108,000
(งบท้องถิน)

-

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

59

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

39*

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชือมถนนพิศาลดําริ
(บ้านครู ไพศาล) หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)
ก่อสร้างรางระบายนํCา
ซอยเทศบาล 13 ต่อจากเดิม
หมู่ที 5 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)
ก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนน
พิศาลดําริ เหนือ (ติดซอย 19)
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว (บ้านป้ า
เหนาะหมูสเตะ)
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

40*

41*

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.50 ม. ยาว 30.00 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 75 ม.2
- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 123 ม. ลึก 0.40 1.20 ม.
-ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
3 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ คสล. ∅
0.40 ม.กึงกลางถนนพร้อม
บ่อพัก จํานวน 5 บ่อ รวม
ความยาว 38 ม. ได้พCืนที
ถนน คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
109 ม2
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33,750
(งบท้องถิน)

-

147,600
(งบท้องถิน)

-

-

78,690
(งบท้องถิน)

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพือการไหลของนํCาที
สะดวกขึCน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คสล.ขนาด 1.80x1.80
เมตร ผิวทางจราจรกว้าง
5 เมตร ขนาด 1 ช่อง

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
125,250
(งบท้องถิน)

42*

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม บริ เวณ
ซอยนาตาเลือน หมู่ที 3
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

43*

ก่อสร้างถนนลูกรัง (ทางไป
-เพือให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ห้วยเดือ) หมู่ที.4 ตําบลหาดเสีC ยว ไปมาของประชาชนและ
(56)
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

-ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

135,000
(งบท้องถิน)

44*

ก่อสร้างรางระบายนํCา
ซอยเทศบาล 11 หมู่ที 4
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 310 ม. ลึก 0.40-1.50
เมตร

-

372,000
(งบท้องถิน)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

- มีถนนดินลูกรังเพิมอีก 1
สาย ระยะทาง 1,000
เมตร

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,400
(งบท้องถิน)

45*

ก่อสร้างรางระบายนํCา บริ เวณ
ถนนพิศาลดําริ - สถานีดบั เพลิง
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 92 ม. ลึก 0.40-1.50
ม.

46*

ก่อสร้างรางระบายนํCา
ซอยเทศบาล 6 หมู่ที 3
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 325 ม. ลึก 0.50 –
1.50 ม.

-

390,000
(งบท้องถิน)

47*

ก่อสร้างท่อระบายนํCาพร้อมบ่อพัก -เพือเป็ นการบรรเทาความ
ซอยข้างฌาปนสถาน หมู่ที 2
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล.∅ 0.60 ม.ยาว 900 ม.
พร้อมบ่อพักจํานวน 90 บ่อ

-

1,400,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

62

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

-ลดปั ญหาความเดือดร้อน
จากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

48*

ก่อสร้างถนน คสล. บริ เวณซอย
เชือมเทศบาล 4 - คลองผักลุง
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

49*

ก่อสร้างรางระบายนํCา บริ เวณ
เชือมซอยร่ วมใจพัฒนา
(โรงสี ตาตุย้ ) หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว (56)
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน คสล.
บริ เวณซอยเทศบาล 11
(หน้าบ้านนายอมร ขอประสิ ทธิP)
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว (56)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

50*

51*

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างต่อเติมรางระบายนํCาคสล. - เพือเป็ นการบรรเทาการกัด
ซอยเทศบาล 7 (ซอยวัดน้อยต่อ
เซาะของนํCาทีระบายลงตลิง
จากของเดิม ปลายท่อ) หมูท่ ี 3 แม่นC าํ ยม
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. ยาว 88 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 264 ม.2
- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก
0.40-1.50 ม. ความยาว
195 ม.
- ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 83 ม.
รวมพืCนที คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
332 ม.2
- ต่อเติมรางระบายนํCา
คสล.กว้าง 0.50 ยาว
12.50 ม. ลึก 0.40 ม.
ตลอดแนว
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
118,800
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

253,000
(งบท้องถิน)

-

กองช่าง

-

149,400
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึCน

กองช่าง

-

16,250
(งบท้องถิน)

-

- ตลิงแม่นาํ ยมไม่โดนกัด
เซาะจากการระบายนํCา

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2557
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
194,250
(งบท้องถิน)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

52*

ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 8 (บ้านใหม่ลงราง
ระบายนํCาสายริ มนํCา ) หมู่ที 4
ตําบลหาดเสีC ยว (56)
ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 10 (บ้านใหม่ลงราง
ระบายนํCาสายริ มนํCา)
หมู่ที 4 ตําบลหาดเสีC ยว(56)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชือม
ถนนสายหนองเอียน – สาย
พระร่ วง หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.กว้าง 0.50 ยาว
185 ม.ลึก 0.40-1.20 ม.

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.กว้าง 0.50 ยาว 192 ม.
ลึก 0.40-1.20 ม.

-

201,600
(งบท้องถิน)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
238 ม. หนา 0.15 ม.
พืCนที คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
952 ม2
- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก
0.40- 1.20 ม. ยาว 180 ม.
ตามแบบแปลนกรม
ทางหลวง

-

-

53*

54*

55*

ก่อสร้างรางระบายนํCา
บริ เวณทางหลวง หมายเลข 101
ฝังตะวันออก หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว (จากหน้าร้านสา
ธร)
(53)

64

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

428,400
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

กองช่าง

450,000
(งบท้องถิน)

-

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน
- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56*

ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 2 (ฝังทิศเหนือ)
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
ลงรางเดิม
(53)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 211
ม.ลึก 0.40-1.20 ม.

57*

ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง สาย
เชือมระหว่าง หมู่ที 1 – หมู่ที 2
(นานอก – คลองพง) หมู่ที 1,
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)
ก่อสร้างท่อระบายนํCา ซอย
เทศบาล 3-4 (อ.อุดม) หมู่ที 3
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือใช้ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

-ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,500 เมตร พร้อมวางท่อ
คสล. ∅ 0.40 เมตร
จํานวน 4 จุด
- ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ∅ 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 13 บ่อ รวม
ความยาว 100 ม.

58*

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม

65

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
274,300
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

264,300
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-

77,500
(งบท้องถิน)

-

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
134,000
(งบท้องถิน)

59*

ก่อสร้างรางระบายนํCาซอย 11
เชือม ซอยนางกองศรี หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCาค
สล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว
67 ม. ลึก 0.40 – 1.20 ม.

60*

ก่อสร้างบันได คสล. ลง
คลองผักลุง หมูท่ ี 1,2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์
จากนํCาในคลองผักลุง

- ก่อสร้างบันได คสล.
กว้าง 4 ม. จํานวน 4 จุด

-

100,000
(งบท้องถิน)

61*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
หมู่ที 3 (หลังบ้านป้ าจันทร์ –
ซอยปศุสตั ว์)
(54)

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ขนาด ∅ 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักจํานวน 5 บ่อ
ยาว 54 ม.

-

97,200
(งบท้องถิน)

66

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้นC าํ ใน
คลอง

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบท้องถิน)

ที

โครงการ

62*

ก่อสร้างขยายลานตากข้าว คสล.
หมู่ที 4,5 ตําบลหาดเสีC ยว
(54)

- เพือให้ประชาชนมีลาน
ตากข้าว

- ขยายลานตากข้าว คสล.
จํานวน 2 จุด หนา 0.12 ม.
พืCนทีรวมทัCง 2 จุดไม่นอ้ ย
กว่า 500 ตร.ม.

63*

โครงการขยายสะพาน คสล.
บริ เวณถนนสายทางหลวง
หมายเลข 101 หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสีC ยว (ข้ามคลองผักลุง)
(54)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- ก่อสร้างและขยายสะพาน
คสล.

-

2,000,000
(งบท้องถินงบอุดหนุน)

64*

ก่อสร้างถนนลาดยางสายพระร่ วง - เพือให้ประชาชนสัญจรไป
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
มาได้อย่างสะดวก
(53)
- เพือให้ได้ถนนลาดยาง ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

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

-

3,780,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

67

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีพCนื ที
เมล็ดพันธุ์พืชเพิมขึCน

กองช่าง

-

- เพือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาได้ดียงขึ
ิ Cน

กองช่าง

-

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนนลาดยางทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

65*

ก่อสร้างรางระบายนํCาซอยเชือม - บรรเทาความเดือดร้อนของ
เทศบาล 12-13 ลงประตูกนั นํCา
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง
คลองโค้ง หมู่ที 4 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

66*

ก่อสร้างบันได คสล. ลงอ่างเก็บ
นํCาหนองหิ น หมูท่ ี 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)
ก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนน
ชมปรี ดา(ซอย คสช) หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

67*

68*

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย พ.ท.ชู
ศักดิP-ซอยดอยปู่ ตา หมู่ที 5 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 180 ม. ลึก 0.40 –
1.20 ม.

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

- ก่อสร้างบันได คสล.
- เพือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์
กว้าง 4 ม. จํานวน 4 จุด
จากนํCาในอ่างเก็บนํCาหนองหิน

-

100,000
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้นC าํ ใน
อ่างเก็บนํCาหนองหิน

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 600 ตร.ม.

-

288,000
(งบท้องถิน)

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 555 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 1,665 ม.2

-

-

999,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

69*

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาคํา หมู่ - เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

70*

ก่อสร้างถนน คสล.หลังบริ ษทั
ไทยสมุทร หมู่ที 3 ตําบลหนอง
อ้อ(อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ
ของ ท.ต.หาดเสีC ยว)
(56)

71*

ก่อสร้างรางระบายนํCาซอยราษฎร - บรรเทาความเดือดร้อนของ
อุทิศ หมูท่ ี 2 ตําบลหาดเสีC ยว
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง
(56)

72*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล. ซอย - เพือเป็ นการบรรเทาความ
เทศบาล 5 หมู่ที 3 ตําบลหาด
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
เสีC ยว
นํCาท่วมขัง
(56 )

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 460 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 1,380 ม.2
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 103 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 309 ม.2

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 300 ม. ลึก 0.80 –
1.20 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ขนาด ø 0.40 ม. ยาว
15 ม.
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
828,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

185,400 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

750,000 - ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

6,000
- ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 -ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

73*

ก่อสร้างรางระบายนํCา ซอย
เทศบาล 10 หมู่ 4
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)
ก่อสร้างถนนลาดยาง(ต่อจากเดิม)
รอบหนองหิน หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(53 ,54 )
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว หมู่ที 3
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.801.20 ม. ยาว 200 ม.

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนน ลาดยาง
กว้าง 6 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 1 ม. ยาว 650 ม.

-

-

1,755,000 -ประชาชนสัญจรไปมาได้
(งบท้องถิน/ อย่างสะดวกขึCน
งบอุดหนุน)

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5 ม.ยาว 27 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 135 ม.2

-

-

60,750
- ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน ลาดยาง
กว้าง 5 ม. ยาว 6.5 กม.

-

-

17,000,000 - มีถนนลาดยางทีได้
(งบท้องถิน/ มาตรฐาน
งบอุดหนุน) - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

74*

75*

76*

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
คลองพง - สุดเขต หมู่ที 1,2
ตําบลหาดเสีC ยว
(53 )

70

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 -ประชาชนมีความปลอดภัย
(งบท้องถิน/ ในการข้ามถนน
งบอุดหนุน)

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

77

ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน
บริ เวณทางหลวงหมายเลข 101

-เพืออํานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในการข้าม
ถนน

-ก่อสร้างสะพานลอย คสล.
จํานวน 1 จุด

78*

ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
บริ เวณซอยเชือมเทศบาล 13
(บ้านนางมะลิวนั เกิดผล)
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(53 )

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
ขนาด ø 0.30 ม. ยาว 30 ม.
พร้อมบ่อพักจํานวน 3 จุด

-

-

25,000 - ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขังอีก

กองช่าง

79*

ก่อสร้างปรับปรุ งถนนลาดยาง
สายทางหลวง 101 หมูท่ ี 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างปรับปรุ งถนนลาดยาง
ยาว 500 ม.

-

-

7,000,000 - เพือให้ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน/ ไปมาได้อย่างสะดวก
งบอุดหนุน)

กองช่าง

71

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที
80*

81*

82*

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนสายทาง
หลวงหมายเลข 1201 บริ เวณ
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว หมู่ที 3 ตําบล
หาดเสีC ยว
(53)
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
แม่นC าํ ยม บริ เวณ หมู่ที 2 กับ
หมู่ที 4 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

วัตถุประสงค์
- เพือประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
- มีสภาพแวดล้อมทีดี
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํCา หรื อท่อ
- เพือเป็ นการบรรเทาความ
ระบายนํCา บริ เวณทางหลวง
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
หมายเลข 101 2 ฝังถนน หมูท่ ี 1 นํCาท่วม
ตําบลหาดเสีC ยว – สุดเขต หมู่ที 3
ตําบลหนองอ้อ
(55)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างปรับปรุ งถนน
สายทางหลวง 1201 ยาว
500 ม. ตามแบบแปลน
สํานักงานทางหลวงที 4
(พิษณุโลก) แขวงการทาง
สุโขทัย
- ก่อสร้างสะพาน คสล.
ยาว 200 เมตร

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.หรื อท่อ คสล. ยาว
1,000 ม. ตามแบบแปลน
ของกรมทางหลวง
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,024,000 - มีถนนทีได้มาตรฐาน
(งบท้องถิน/ - สภาพแวดล้อมดีขC ึน
งบอุดหนุน) - ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

50,000,000 - เพือประชาชนมีสะพาน
(งบท้องถิน/ ข้ามอย่างปลอดภัย
งบอุดหนุน)

กองช่าง

-

-

5,000,000 - ลดปั ญหาความ
(งบท้องถิน/ เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
งบอุดหนุน)

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

83*

ก่อสร้างรางระบายนํCาบ้านหาดสูง
ฝังตะวันออกลงคลองตานะ
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(พร้อมรืC อท่อเดิม)
(55)
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชือมทาง
หลวง 101 (หลังร้านเปีW ยก
หม้อนํCา) หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.401.50 ม.ยาว 360 ม.

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยตองเค ซอยไทยเจริ ญ ม.3 ต.หนองอ้อ
ซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
(54)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.50 ม.ยาว 124 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํCา คสล. กึงกลาง
ถนน Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พักจํานวน 14 บ่อรวมความ
ยาว 140 ม.และรวมถนน
คสล. ทีหักออกจากบ่อได้
พืCนทีไม่นอ้ ยกว่า 298 ม.2
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม.
พืCนที คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
150 ตรม.

84*

85*
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,710,000 - ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

304,500 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

67,500
- ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

86*

ก่อสร้างถนน คสล. สายเดินขาม
– ทางไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที1
ตําบลหาดเสีC ยว
(54)
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชือมเทศบาล 2 หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว (ซอยนางสร้อย)
(53)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

87*

88*

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยทิพย์สุคนธ์ หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

89*

ก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปโรงฆ่าสัตว์ สายใต้
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
1,000 ม.พืCนที คสล.ไม่นอ้ ย
กว่า 3,000 ตร.ม.
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. ยาว 125 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 375 ม.2

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,350,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน- ได้อย่างสะดวก
งบอุดหนุน)
-

-

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.50 ม. ยาว 150 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล. ไม่
น้อยกว่า 375 ม.2

-

-

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
4.00 ม. ยาว 1,748 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 6,992 ม.2
พร้อมวางท่อ คสล. Ø
0.40 ม. จํานวน 3 จุด

-

-
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168,700 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
168,700 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน
3,356,160 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน/ สะดวก
งบอุดหนุน) 2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59,400
1.ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

90*

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชือม
ถนนพิศาลดําริ ดา้ นใต้-ริ มนํCา(ซอย
นายเจ็ก) หมู่ที 3 ต. หนองอ้อ
(อยูใ่ นความรับผิดชอบของ ท.ต.
หาดเสีC ยว)
(53)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

91*

ก่อสร้างรางระบายนํCาบริ เวณซอย - เพือบรรเทาความเดือดร้อน
เชือมถนนพิศาลดําริ ดา้ นเหนือ
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วม
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

-ก่อสร้างรางระบายนํCา
ขนาด 0.50 เมตร ยาว 50
เมตร ลึก 0.40 -0.80 เมตร

-

-

52,500
- ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

92*

ก่อสร้างถนน คสล.
เชือมซอยปศุสตั ว์ (หลังวัดภูธาตุ)
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. ยาว 640 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 1,920 ม.2

-

-

864,000 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม.
พืCนที คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 132
ม2
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กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
985,500 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

93*

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชือมถนนปศุสตั ว์
(ผูใ้ หญ่สิทธิP –ป่ าช้าเก่าบ้านใหม่)
หมู่ที 4 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 730 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล. ไม่
น้อยกว่า 2,190 ม.2

94*

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันโท
ชูศกั ดิP( ต่อจากเดิม – สี แยกดอย
ปู่ ตา )หมูท่ ี 4 , 5 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 375 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,125 ม.2

-

-

506,250 1. ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล. ทีได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

95*

ก่อสร้างถนนลูกรังเชือมซอย
เทศบาล 2 หมู่ที 1 (ข้างบ้าน
ป้ าต้อย) ตําบลหาดเสีC ยว
(54)

- เพือให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ไปมาของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

-ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
4 เมตร ยาว 1,000 ม.
พืCนทีไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ม2

-

-

150,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง
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กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

96*

ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านหลัง
โรงเรี ยนหาดเสีC ยววิทยา หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

97*

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเชือม
หนองหิ น,หนองผักลุง-นานอก
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

98*

ก่อสร้างถนนลาดยางเชือมถนน
สายไปอ่างเก็บนํCาห้วยแม่สูง
(สวนป่ า-นาบน)
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม. ยาว 642 ม. หนา
0.15 ม. พืCนที คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 1,926 ม2
- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. ∅
0.60 เมตร จํานวน 5 จุด
- ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.5
กิโลเมตร
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
866,700
1.ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก
2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน
240,810 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวกขึCน

-

-

3,120,000 1.ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน/ สะดวก
งบอุดหนุน) 2. มีถนน ทีได้มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,400,000 - มีถนนลาดยางทีได้
(งบท้องถิน/ มาตรฐาน
งบอุดหนุน) - สภาพแวดล้อมดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ศรี ประเสริ ฐ – นาป่ าแดง (ทางเข้า
บ่อขยะ) หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)
100* ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นากระต่ายต่อจากเดิม
(บ้านนายจรัญ )
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00
กิโลเมตร

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพือให้ได้ถนน คสล. ทีมี
มาตรฐาน
- เพือลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2
ก.ม. หนา 0.15 ม. พืCนที
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ม2

-

-

3,600,000 1.ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน/ สะดวก
งบอุดหนุน) 2. มีถนน คสล.ทีได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีขC ึน

กองช่าง

101* ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตานะ
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ไปมาอย่างสะดวก

- ก่อสร้างสะพาน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30
เมตร

-

-

1,000,000 - ประชาชนจะได้ความ
(งบท้องถิน/ สะดวกและปลอดภัย
งบอุดหนุน)

กองช่าง

102* ก่อสร้างถนนลูกรังเชือมระหว่าง
ซอยนาทุ่งน้อย-ถนนสายหาดสูง
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
5 ม. ยาว 400 ม.

-

-

51,800
- มีถนนดินลูกรังเพิมอีก 1
(งบท้องถิน) เส้น ระยะทาง 400 เมตร

กองช่าง

99*
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1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

103* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชือม
ถนนชมปรี ดาถึงคลองผักลุง
(ซอยตาด่อน) หมูท่ ี 2 ตําบล
หาดเสีC ยว (55)
104* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชือม
ถนนชมปรี ดา – ซอยเทศบาล 2
(ข้างบ้านหมอเป้ า) หมูท่ ี .2
ตําบลหาดเสีC ยว (55)
105* โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เชือม เทศบาล 17 หมูท่ ี 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(54)
106* ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล. ซอย
เทศบาล 4 ม. 3 ต.หาดเสีC ยว
(ซอยบ้านลุงประถม)
(56)

วัตถุประสงค์
- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 2.5 ม.ยาว 65 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 162.5 ม.2
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 790 ม.
หนา 0.15 ม. พืCนที คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 2,370 ม.2
-ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว
20 ม. หนา 0.15 ม. พืCนที
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 50 ม.2

- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างท่อระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล. ขนาด 0.40 ม. พร้อม
บ่อพักจํานวน 6 บ่อ รวม
ความยาว 57 ม.
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
73,000
- ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

661,500 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

22,500
- ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

65,550
- ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

107* ก่อสร้างสะพานริ มนํCา หมู่ที 4,5
ตําบลหาดเสีC ยว (บริ เวณวัดเก่า)
(54)

- เพือแก้ไขและลดปั ญหา
การจราจร

108* ก่อสร้างถนน คสล. จากสี แยก
ดอยปู่ ตา – ลานตากข้าวดอยปู่ ตา
เหนือ หมูท่ ี 5 ตําบลหาดเสีC ยว
(54)
109* ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.กลาง
ถนนซอยเทศบาล 3 หมูท่ ี 3 ตําบล
หาดเสีC ยว
(55)
110* ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายนํCา ซอยเชือมถนนสายบ้าน
ป่ าไผ่ หมู่ที 5 ตําบลหาดเสีC ยว
(บ้านลุงมิง)
( 53 )

- เพือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างสะพาน คสล.
กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
858 ม. พืCนที คสล.ไม่นอ้ ย
กว่า 2,574 ตร.ม.
- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.50 – 1.20 ม. ยาว
146 ม.
- เพือให้ประชาชนสัญจร
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ไปมาได้อย่างสะดวก
กว้าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมราง
ระบายนํCากลางถนน มี
พืCนที คสล.ทีหักบ่อพักออก
แล้วไม่นอ้ ยกว่า 174 ตร.ม.
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบท้องถิน- สะดวก ลดระยะเวลาการ
งบอุดหนุน) เดินทาง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

1,158,300 -ประชาชนสัญจรไปมาได้
(งบท้องถิน- อย่างสะดวกขึCน
งบอุดหนุน)

กองช่าง

-

-

182,500 - ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

147,300 -ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

111*

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
ร้านนํCาแข็ง ต. เจริ ญ – ถนนชม
ปรี ดา หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(54)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 900 ตร.ม.

112*

ก่อสร้างปรับปรุ ง ถนน คสล.
ซอยเทศบาล 9 หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 290 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 1,131
ตร.ม.

113* ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล. ท้าย
ซอยเทศบาล 12 หมูท่ ี 5 ตําบล
หาดเสีC ยว (55)

- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.50 – 1.20 ม. ยาว
49 ม.
114* ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.ซอย - เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
เทศบาล 13 (เชือมของเดิมลง
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
แม่นC าํ ยม) หมู่ที 5 ตําบลหาดเสีC ยว
ลึก 0.50 – 1.50 ม. ยาว
124 ม.
(56)
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
405,000 -ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

550,000 -ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง

-

-

61,250
- ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

173,600 - ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

115* ก่อสร้างสระเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม
ทางเท้า บริ เวณคลองโค้ง หมูท่ ี 5
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)
116* ก่อสร้างสระเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม
ทางเท้า บริ เวณคลองผักลุง
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(ต่อจากของเดิม)
(55)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,750,000 - ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
(งบท้องถิน/ อุปโภคและบริ โภคได้
งบอุดหนุน) อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี
สภาพดีขC ึนประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง

- ขุดลอกเรี ยงหิ นยาแนว
พร้อมทางเท้า ยาว 375
เมตร

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี
สภาพดีขC ึนประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง

- ขุดลอกเรี ยงหิ นยาแนว
พร้อมทางเท้า ยาว 50 เมตร

-

-

500,000 - ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
(งบท้องถิน/ อุปโภคและบริ โภคได้
งบอุดหนุน) อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาว 533 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 1,300
ตร.ม.

-

-

650,000 -ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง

117* ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชือม
- เพือให้ประชาชนสัญจร
ถนนชมปรี ดาซอยเหนือโรงสี นาย ไปมาได้อย่างสะดวก
นาน หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

82

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

118* ก่อสร้างรางระบายนํCา คสล.
(ข้างศาลเจ้าพ่อเหนือ) หมูท่ ี 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 150 ม.

119* ก่อสร้างรางระบายนํCาซอยร่ วมใจ
พัฒนา หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก0.50-1.50 ม. ยาว 545 ม.

120* ก่อสร้างถนน คสล.จากสํานักงาน - เพือให้ประชาชนสัญจร
ประมง – ถึงอ่างเก็บนํCาหนองหิ น ไปมาได้อย่างสะดวก
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 376 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 1,100
ตร.ม.
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
210,000 - ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

763,000 - ประชาชนไม่ได้รับ
(งบท้องถิน) ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

550,000 -ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 - ประชาชนไม่ได้รับคาม
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

121* ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
สายห้วยเดือ หมู่ที 4 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)

-เพือให้การไหลของนํCาไหล
ได้สะดวกขึCน

- ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ขนาด
1 ช่อง

122* ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนอง
ผักลุง (ต่อจากเดิมฝังทิศเหนือ)
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 273 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 810 ตร.ม.

-

-

409,500 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

กองช่าง

123* ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซม
ศาลาฌาปนสถาน และก่อสร้าง
ลานจอดรถ คสล. บริ เวณ
ฌาปนสถานบ้านหาดเสีC ยว
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- ให้ประชาชนมีลานจอดรถ
เนืองมาจากมาร่ วมงาน
ฌาปนกิจศพ
- เพือปรับภูมิทศั น์ให้สวยงาม

- ก่อสร้างปรับปรุ ง
ซ่อมแซมศาลา จํานวน 1
หลัง
- ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง
24 เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.15 ม. พืCนที คสล.ไม่นอ้ ย
กว่า 1,920 ตร.ม.

-

-

960,000 - ประชาชนมีทีจอดรถได้
(งบท้องถิน/ สะดวก
งบอุดหนุน) - มีสภาพแวดล้อมทีดีขC ึน

กองช่าง

84

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

124* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยปู่ ตา - เพือให้ประชาชนสัญจร
หมู่ที 5 ตําบลหาดเสีC ยว
ไปมาได้อย่างสะดวก
(56)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 190 ม.
หนา 0.15 ม. มีพCืนที
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 570 ตร.ม.

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
280,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
(งบท้องถิน) สะดวก

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

125* ก่อสร้างรางระบายนํCาซอยดอย
ปู่ ตา หมู่ที 5 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือบรรเทาความเดือดร้อน - ก่อสร้างรางระบายนํCา
ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก0.50-1.20 ม. ยาว 190 ม.

-

-

228,000 - ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

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

-เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม

-

-

630,000 -ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

กองช่าง

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.80 ม. ยาว 425 ม.
บ่อพักจํานวน 42 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,400
-ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง
อีก

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

127* ก่อสร้างท่อระบายนํCา คสล.
ซอยเทศบาล 6 หมู่ที3 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)

-เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วม

-ก่อสร้างท่อระบายนํCา
คสล. ø 0.60 ม. ยาว 58 ม.
บ่อพักจํานวน 5 บ่อ

128* ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.
บริ เวณซอยเทศบาล 12 หมู่ที 5
ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือใช้ในการระบายนํCาและ - ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
ป้ องกันนํCาท่วม
คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 4 ม.
ขนาด 2ช่อง

-

-

180,000 - ป้ องกันนํCาท่วมและ
(งบท้องถิน) ระบายนํCาออกได้สะดวก

กองช่าง

129* ก่อสร้างห้องนํCา บริ เวณศาลา
กตัญYู หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีมาใช้ศาลา
กตัญYู

-

-

50,000
- ประชาชนทีมาใช้ศาลา
(งบท้องถิน) กตัญYูได้รับความ
สะดวก

กองช่าง

ที

โครงการ

- ก่อสร้างห้องนํCาห้องส้วม
สาธารณะ กว้าง 3.00 x
4.00 ม จํานวน 2 ห้อง
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,00,000 -ประชาชนได้รับความ
(งบท้องถิน) สะดวกสบายในจอดรถ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

130* ก่อสร้างลานคอนกรี ตหลังตลาด
สดใต้ หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

-เพือใช้เป็ นลานจอดรถ และ
จัดกิจกรรมต่างๆ

-ก่อสร้างลานคอนกรี ต
ขนาด 10.00 x 32.50 และ
19.50x15.50 ม. พืCนทีไม่
น้อยกว่า 627.25 ม.2

131* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายเหล่า
หลวง หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนนดินหนา
0.30 ดินลูกรัง หนา 0.20
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา0.30 ม. พร้อม ท่อ ø
0.40 จํานวน 10 จุด

-

-

200,000 1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก

กองช่าง

132* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายเด่นขาม
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนนดินหนา
0.30 ดินลูกรัง หนา 0.20
กว้าง5.00 ม. ยาว 500 ม.
พร้อม ท่อ ø 0.40 จํานวน 5
จุด

-

-

100,000 1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก

กองช่าง
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กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

133* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายนาลุง
เทียน หมูท่ ี 4 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

134* ก่อสร้างถนน ลูกรังสายห้วยเดือ
หมู่ที 4 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

135* ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
คอนกรี ต ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรังภายในเขตเทศบาล
(56)
136

ก่อสร้างบ่อพักนํCา เชือม
รางระบายนํCา คสล. บริ เวณถนน
ทางหลวง 101

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา
0.50กว้าง 5.00 ม. ยาว 500
ม. หนา0.30 ม. พร้อม ท่อ
ø 0.40 จํานวน 5 จุด
- ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา
0.50กว้าง 5.00 ม. ยาว 500
พร้อม ท่อ ø 0.40 จํานวน 5
จุด

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก

กองช่าง

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซม 500,000
500,000
500,000 - ประชาชนสัญจร
ถนนในเขตเทศบาล ด้วย
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก
คอนกรี ต ยาง และลูกรัง

กองช่าง

- เพือเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีถูก
นํCาท่วมขัง

- ก่อสร้างบ่อพักนํCา ขนาด
1.00 ม. X 1.00 ม.
จํานวน 20 บ่อ

กองช่าง

-

-

กองช่าง

150,000 1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก

88

-

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

-

200,000 - ป้ องกันนํCาท่วมและ
(งบท้องถิน) ระบายนํCาออกได้สะดวก

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริ การโครงสร้ างพืน& ฐานทีส6 อดคล้ องกับผังเมือง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

137

ก่อสร้างทางเดินเท้า บริ เวณถนน - เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
ทางหลวงหมายเลข 101
ฝังตะวันตกต่อจากเดิม ตัCงแต่
หน้าวัดหาดเสีC ยว – ตลาดเหนือ

- ก่อสร้างทางเดินเท้า
คสล. ตามแบบแปลนของ
กรมทางหลวง กว้าง
1.00 ม. ยาว 700 ม.

138

ก่อสร้างต่อเติมรางระบายนํCา
- เพือบรรเทาความเดือดร้อน
คสล. ถนนชมปรี ดาฝังตะวันออก ของประชาชนทีถูกนํCาท่วมขัง
จากฌาปนสถาน – ตลาดสด
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว

- ก่อสร้างรางระบายนํCา
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.50-1.80 ม. ยาว
870 ม.

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,750,000 1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิน) ไป – มา ได้สะดวก

-

89

-

2,175,000 - ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน) เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1*

ติดตัCงขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
เสนอโดย
- ชุมชนบ้านหาดเสีC ยวใต้ 56
- ชุมชนบ้านหาดเสีC ยวเหนือ 56
- ชุมชนบ้านหาดสูง 56
- ชุมชนบ้านใหม่ 56
-ชุมชนบ้านป่ าไผ่ 56
- ชุมชนบ้านหนองอ้อ 56
-ชุมชนบ้านใหม่ชยั มงคล 56
สนับสนุนการก่อสร้างและขยาย
ประปาภายในเขตเทศบาล
เสนอโดย
- ชุมชนบ้านหาดเสีC ยวใต้ 56
- ชุมชนบ้านหาดเสีC ยวเหนือ 56
- ชุมชนบ้านหาดสูง 56
- ชุมชนบ้านใหม่ 56
-ชุมชนบ้านป่ าไผ่ 56
- ชุมชนบ้านหนองอ้อ56
-ชุมชนบ้านใหม่ชยั มงคล 56

-เพือให้แสงสว่างเพียงพอ
อํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในยามคําคืน

2*

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ขยายเขตไฟฟ้ าตามซอย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
500,000
500,000 -ทําให้มีแสงสว่างตาม
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ซอยต่างๆเพิมขึCน มีความ
ปลอดภัยมากขึCน

-เพือช่วยเหลือสนับสนุน
-สนับสนุนขยายเขตประปา 500,000
500,000
500,000 -ประชาชนได้รับการ
หน่วยงานและประชาชนใน ในเขตเทศบาล
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) บริ การทีสะดวกทัวถึง
การจัดหาและขยายเขตประปา
หมู่บา้ นไปสู่ประชาชนอย่าง
ทัวถึง เพียงพอ

90

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

จัดซืCอวัสดุอุปกรณ์เพือติดตัCง
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาไฟฟ้ า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้ าส่อง
สว่างสาธารณะ

- เพือให้มีแสงสว่างเพียงพอ
อํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินในการสัญจรไปมา
ในยามคําคืน

- ซ่อมแซมไฟฟ้ า
สาธารณะตามถนน ตรอก
ซอย ในเขตเทศบาลทีชํารุ ด
พร้อมทัCงขยายเขตไฟฟ้ า
ส่องสว่างสาธารณะ

4

โครงการจัดซืCออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

- เพือให้แสงสว่างเพียงพอ
ซ่อมแซมไฟฟ้ าพลังงาน
อํานวยความสะดวกและความ แสงอาทิตย์และติดตัCงให้
ปลอดภัยในชีวติ
ใหม่
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000
- ประชาชนได้ความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ปลอดภัยทัCงชีวติ และ
ทรัพย์สิน

500,000
500,000
500,000 -ประชาชนได้รับแสง
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สว่างและความ
สะดวกสบาย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระบบการจราจร
ที

โครงการ

1

จัดหาอุปกรณ์และ ติดตัCงสัญญาณ
ไฟและเครื องหมายจราจรภายใน
เขตเทศบาลและติดตัCงไฟกระพริ บ
- บริ เวณสามแยกโรงพยาบาล
ศรี สชั นาลัย หมู่ที 3 ตําบล
หาดเสีC ยว
- บริ เวณสามแยกหน้าธนาคาร
ออมสิ น หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
- บริ เวณร้านเรื องสวรรค์ หมูท่ ี 1
ตําบลหาดเสีC ยว
- บริ เวณสามแยกวัดโบสถ์ หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
- ติดตัCงกระจกส่องทางแยก

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือลดอุบตั ิเหตุ
- ติดตัCงสัญญาณไฟจราจร 5จุด
เกียวงานจราจรภายใน - ติดตัCงเครื องหมายการจราจร
เขตเทศบาล
20 จุด
- ติดกระจกมองทาง
- จัดหาอุปกรณ์ดา้ นจราจรใช้
ตามบริ เวณทีจําเป็ น
- ติดตัCงสัญญาณไฟกระพริ บ
จํานวน 4 จุด

- ประชาคม ม.1,ม.2., หาดเสีC ยว ปี 56
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
200,000
200,000
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การจราจรภายในเขต
เทศบาลลดลง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระบบการจราจร
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

สนับสนุนงานจราจรแก่หน่วยงานที - เพือลดอุบตั ิเหตุ
รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล
เกียวกับการจราจร
ภายในเขตเทศบาล

3

โครงการอบรมให้ความรู ้เกียวกับ
กฎจราจรและการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานที
รับผิดชอบการจราจร สนับสนุน
การจัดซืCอเครื องตีเส้นจราจร
และอืน ๆ การดําเนินการอย่างอืน
ทีเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
จํานวน 1 ครัCง

เพือประชาชนมี
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
ความรู ้ในเรื องกฎ
จํานวน 7 ชุมชน
จราจรและมีความ
ปลอดภัยการใช้รถใช้
ถนน
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การจราจรภายในเขต
เทศบาลลดลง

15,000
15,000
15,000
- ประชาชนมีความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ปลอดภัยในชีวติ และใน
การใช้รถใช้ถนน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที

โครงการ

1*

โครงการขุดลอกคลองโค้ง
หมู่ที 4,5 ตําบลหาดเสีC ยว
(56)

2*

โครงการก่อสร้างฝายต้นนํCา
ลําธาร (Check Dam)
บริ เวณภูพร้างอม
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(54)
ก่อสร้างพนังกัCนนํCา คสล.
บริ เวณคลองผักลุง หมู่ที 1 , 2
ตําบลหาดเสีC ยว

3

งบประมาณและทีมา
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพือให้นC าํ ไหลได้อย่างสะดวก
- ขุดลอกคลองปากกว้าง 1,900,000
- เพือให้ประชาชนได้ใช้นC าํ ในทาง 15 ม. หรื อตามสภาพ
(งบท้องถิน/
เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง
พืCนทีคลอง ก้นคลองกว้าง งบอุดหนุน)
5 ม.หรื อตามสภาพคลอง
ลึก 5 ม. ยาว 1,800 ม.
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือรักษาแหล่งนํCา
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

- ก่อสร้างฝายต้นนํCา
ลําธาร (Check Dam)
จํานวน 3 จุด

-

-

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี
สภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง

- ก่อสร้างพนังกัCนนํCา
คสล. จํานวน 3 แห่ง

45,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากนํCา
ท่วมขัง
- ประชาชนได้ใช้นC าํ ใน
การอุปโภคและบริ โภค
ตลอดทัCงปี
100,000 - รักษาสภาพทรัพยากร
(งบท้องถิน) ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

-

- มีแหล่งนํCาสาธารณะที
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

4

ปรับปรุ งซ่อมแซมทางเดินเท้า
คลองตานะ พร้อมวางท่อ
ระบายนํCา ø 40 และ 60
จํานวน 2 จุด หมู่ที 3
ตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
-เพือป้ องกันนํCาท่วมบ้านเรื อน
ประชาชน

5

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม ซอย
ตาคํา หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว

-เพือให้การไหลของนํCาไหลได้
สะดวกขึCน

6

ดาดลําเหมือง คสล. คลอง
แม่เลา หมู่ที 5 ตําบล
หาดเสีC ยว

- เพือป้ องกันการกัดเซาะของตลิง - ก่อสร้างดาดคอนกรี ต
คลองแม่เลา
คลองแม่เลา

-ก่อสร้างปรับปรุ งทางเดิน
เท้า กว้าง 2 ม ยาว 14 ม
รวมพืCนทีไม่นอ้ ยกว่า
28 ม.2
- วางท่อระบายนํCา คสล.
จํานวน 2 จุด
- ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ขนาด
2 ช่อง
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
35,000
(งบท้องถิน)

2559
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก
- นํCาไม่ท่วมบ้านเรื อนของ
ประชาชน

กองช่าง

200,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนไม่ได้รับคาม
เดือดร้อนจากนํCาท่วมขัง

กองช่าง

80,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ป้ องกันการพังทลายของ
ตลิงคลองแม่เลา

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที

โครงการ

7*

ก่อสร้างฝายนํCาล้นแม่นC าํ ยม
หมู่ที 1 , 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(กัCนกระสอบทราย)
(54)
ขุดลอก และก่อสร้างดาด
คอนกรี ตพร้อมเสริ มพืCนคลอง
ผักลุง (ต่อจากเดิม) หมูท่ ี 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(54)
ขุดลอกสระนํCาสาธารณะ
(สระกอก้าว) หมู่ที 4
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

8*

9*

10*

โครงการขุดบ่อบาดาลและ
บ่อนํCาตืCน
(53)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือให้ประชาชนได้ใช้นC าํ
- ก่อสร้างฝายนํCาล้นโดยการ
ในการอุปโภคบริ โภค ช่วงฤดู กัCนกระสอบทราย สูง
แล้ง
1.50 ม. ยาว 100 ม.

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
186,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้
ประโยชน์ในการใช้นC าํ
เพือการอุปโภค บริ โภค
ในช่วงหน้าแล้ง
- ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
การอุปโภค บริ โภคได้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี - ขุดลอกและก่อสร้างดาด
สภาพดีขC ึนประชาชนได้
คสล. พร้อมเสริ มพืCน
ประโยชน์อย่างทัวถึง
ยาว 500 เมตร

-

4,000,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี - ขุดลอกสระนํCา จํานวน
สภาพทีดีขC ึน
1 ไร่
- ประชาชนได้รับประโยชน์
ทัวถึง
- เพือทําการเกษตร
- เพือจัดหาแหล่งนํCาให้
- ขุดบ่อบาดาลและบ่อนํCา
ประชาชนได้ใช้อย่างทัวถึง
ตืCนภายในเขตเทศบาล

-

300,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

- ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
การอุปโภค บริ โภคได้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบ
ท้องถิน)

- ประชาชนได้มีแหล่ง
นํCาเพิมขึCนและเพียงพอ

กองช่าง
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กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที

โครงการ

11* ขุดลอกสระบริ เวณคอกปศุสตั ว์
หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

12*

13*

14*

วัตถุประสงค์
- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะ
มีสภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง
- เพือทําการเกษตร

ขุดลอกเกาะกลางแม่นC าํ ยม
(56)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขุดลอกสระนํCา พืCนทีขุด
ลอก จํานวน 2 ไร่

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบท้องถิน)

- เพือให้นC าํ ไหลได้อย่าง
สะดวก เป็ นการป้ องกัน
ปั ญหานํCาท่วมในระยะยาว
ก่อสร้างพนังกันดิน บริ เวณคลอง - เพือป้ องกันการกัดเซาะของ
ยายยา หมู่ที 3 ตําบลหนองอ้อ นํCา
ซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- ขุดลอกเกาะกลาง
แม่นC าํ ยม

-

-

- ก่อสร้างพนังกันดิน
จํานวน 1 จุด

-

-

ก่อสร้างประตูกนั นํCา สาย
คลองโค้ง หมู่ที4 ตําบลหาดเสีC ยว
ก่อนลงแม่นC าํ ยม
(53)

- ก่อสร้างประตูกนั นํCา
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน จํานวน
1 แห่ง

-

-

- เพือสามารถกักเก็บนํCา
สาธารณะไว้ใช้ประโยชน์
- เพิมจํานวนแหล่งนํCา
เพือการเกษตร
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งนํCา
สาธารณะทีใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ
1,000,000 - ป้ องกันนํCาท่วมและ
(งบท้องถิน/ ป้ องกันตลิงพัง ในระยะยาว
งบอุดหนุน)
1,000,000 - ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิน/ เดือดร้อนจากการการกัดเซาะ
งบอุดหนุน) ของนํCาทีทําให้ตลิงพัง

500,000 - ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
(งบท้องถิน) อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งนํCา
สาธารณะทีใช้ประโยชน์

หน่วยงาน
ที
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
550,000 - มีแหล่งนํCาสาธารณะทีใช้
(งบท้องถิน/ ประโยชน์ในด้านต่างๆ
งบอุดหนุน)

ที

โครงการ

15

ก่อสร้างพนังกัCนนํCา คสล. บริ เวณ
คลองตานะ หมู่ที 3 ตําบล
หาดเสีC ยว

16

ก่อสร้างประตูระบายนํCาพร้อมคัน - เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี - ก่อสร้างพนังกันดินและ
กันดินบริ เวณสระเหล่าหลวง
สภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประตูนC าํ 1 แห่ง
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว
ประโยชน์อย่างทัวถึง

-

-

17*

ขุดลอกสระหนองไผ่ (หลัง
โรงเรี ยนหาดเสีC ยว) หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี - ขุดลอกสระนํCา จํานวน
สภาพทีดีขC ึน
4 ไร่
- ประชาชนได้รับประโยชน์
ทัวถึง
- เพือทําการเกษตร

-

600,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะมี - ก่อสร้างพนังกัCนนํCา คสล.
จํานวน 1 แห่ง
สภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง
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300,000 - มีแหล่งนํCาสาธารณะทีใช้
(งบท้องถิน) ประโยชน์ในด้านต่างๆ

-

- ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือการ
อุปโภค บริ โภคได้อย่าง
พอเพียง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน& ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนํา& เพือ6 อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 -ประชาชนได้รับนํCาเพือ
(งบท้องถิน/ ใช้ในการเกษตรได้อย่าง
งบอุดหนุน) ทังถึง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

18*

โครงการก่อสร้าง
รางลําเหมือง คสล.จากหนอง
ผักลุงผ่านถนนข้างรัCวประมง
ไปทางด้านเหนือ และ
ทางด้านตะวันตก หมู่ที 2
ตําบลหาดเสีC ยว
(55)

- เพือให้ประชาชนได้ใช้นC าํ จาก
หนองผักลุง เพือทําการเกษตรได้
อย่างทัวถึง

ก่อสร้างรางลําเหมือง
คสล. ความยาว 1,200
เมตร

19*

ขุดลอกสระบริ เวณข้าง
วัดบ้านใหม่ หมู่ที 4 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะ
มีสภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง
- เพือทําการเกษตร

- ขุดลอกสระนํCา พืCนที
ขุดลอก จํานวน 2 งาน

-

-

20

ขุดลอกคลองผักลุง จากหลัง
โรงเรี ยนเมืองเชลียง-ซอยนา
กระต่าย หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
(56)

- เพือให้แหล่งนํCาสาธารณะ
มีสภาพดีขC ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัวถึง
- เพือทําการเกษตร

- ขุดลอกคลองผักลุง
รวมความยาว 974 ม.

-

-
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150,000 - ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
(งบท้องถิน) อุปโภคและบริ โภคได้
อย่างเพียงพอและมีแหล่ง
นํCาสาธารณะทีใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
2,000,000 - ประชาชนได้ใช้นC าํ เพือ
(งบท้องถิน) อุปโภคและบริ โภคได้
อย่างเพียงพอและมีแหล่ง
นํCาสาธารณะทีใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ
ที
1

โครงการ
ส่งเสริ มอาหารเสริ ม (นม) และ
อาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
นักเรี ยน ในเขตเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว

วัตถุประสงค์
- เพือส่งเสริ มโภชนาการ
เด็กนักเรี ยน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซืCอนมให้เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- จัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรี ยนภาย
ในเขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000
6,000,000
6,000,000 - การโภชนาการของเด็ก
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) วัยเรี ยนดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ

ที
2

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพือให้เด็กมีการพัฒนาตาม 1.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง 400,000
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
400,000
400,000 - ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา การตามวัยอย่าง วัยในทุกด้าน
2.ชุมชน 2 ชุมชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สถานศึกษา และการศึกษา
2. เพือส่งเสริ มสนับสนุน
มีคุณภาพ จัดหาวัสดุ หนังสื อ
นอกระบบ มีวสั ดุ อุปกรณ์
3.สถานศึกษา ในเขต
และอุปกรณ์การศึกษา สําหรับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
การเรี ยนการสอนเพียงพอ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
4.การศึกษานอกระบบ
และกิจกรรมด้านอืน ๆ
การศึกษานอกระบบ และอุปกรณ์ สถานศึกษา และการศึกษา
- เด็กปฐมวัยและเด็กใน
เครื องเล่น สําหรับศูนย์พฒั นา
นอกระบบ
ชุมชน ได้รับการพัฒนาที
3 เพือพัฒนาเด็กในชุมชน
เด็กเล็กและชุมชน
ดีขC ึน
4. ส่งเสริ มให้เด็กได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างทัวถึง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

ปรับปรุ ง ภูมิทศั น์ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

- เพือพัฒนาสิ งแวดล้อมใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มี
บรรยากาศ เอืCอต่อการเรี ยน
การสอนต่อเด็ก

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
รอบอาคารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก , ปลูกต้นไม้

4

โครงการวันเด็กแห่งชาติและการ
ส่งเสริ มกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทุกด้าน และอืนๆ ทีเกียวกับเด็ก
และเยาวชน

- เพือส่งเสริ มความกล้า
แสดงออกของเด็ก
- สร้างขวัญกําลังใจแก่เด็ก
- พัฒนาเด็กและเยาวชนให้
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดงานวันเด็ก 1 ครัCง
- จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล
- จัดกิจกรรมส่งเสริ มอาชีพ
- จัดกิจกรรมดนตรี และ
นันทนาการ
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000.300,000.300,000.- - เด็กได้รับการพัฒนา
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ ทางด้านสิ งแวดล้อม
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) เพิมขึCน

200,000
200,000
200,000 - เด็กมีความมันใจกล้า
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) แสดงออกในทีสาธารณะ
อย่างเหมาะสม
- เด็กมีกาํ ลังใจในการ
พัฒนาตนเองให้เป็ นคน
เก่ง คนดี อยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุข

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั&งในและนอกระบบ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ส่งเสริ ม สนับสนุน การจัดการ
- เพือให้การจัดการศึกษา
ศึกษาทัCงในและนอกระบบในเขต ได้รับการพัฒนาอย่างทัวถึง
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
- เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ

6

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์บริ เวณด้านข้าง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สถานศึกษาทัCงในระบบ
และนอกระบบในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

-เพือใช้ในการทํากิจกรรมของ - ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ
อเนกประสงค์บริ เวณ
ด้านข้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีพCืนทีไม่นอ้ ยกว่า 735
ตรม.
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 - การศึกษาทัCงในระบบ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) และนอกระบบ มีคุณภาพ

750,000
(งบท้องถิน)

-

-

- นักเรี ยนได้มีพCนื ทีในการ
ทํากิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื& นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ6น

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ สื บสานและฟืC นฟู
ประเพณี วฒั นธรรม ในท้องถิน
ทุกประเพณี งานรัฐพิธี งานวัน
สําคัญ และอืนๆ ทีเกียวกับงาน
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิน

- เพือส่งเสริ มวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ อันดีงาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนงานประเพณี
วัฒนธรรม งานรัฐพิธี
งานวันสําคัญต่าง ๆ ระดับ
ชุมชน อําเภอ จังหวัด
และหน่วยงาน
1. อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงฯ
1.1 อุดหนุนให้อาํ เภอ
ศรี สชั นาลัย
1.2 อุดหนุนหน่วยงาน
เทศบาลทีเป็ นเจ้าภาพ
2. อุดหนุนการจัดงาน
สักการะพระแม่ยา่ และงาน
กาชาด
3. อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณี สรงนํCาโอยทาน
สงกรานต์ศรี สชั นาลัย
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 - มีการรักษาวัฒนธรรมอัน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ดีงาม สื บทอดวัฒนธรรม
ประเพณี ให้คงอยูส่ ืบไป

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื& นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ6น

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. อุดหนุนการจัดงานวัน
ของดีศรี สชั นาลัยและ
เทศกาลอาหาร
5. อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธีราชพิธีต่างๆ
6. อุดหนุนงานบุญบัCงไฟ
ไทยพวนบ้านหาดเสีC ยว
7. อุดหนุนการจัดงาน
“ย้อนอดีตศรี สชั นาลัย นุ่ง
ผ้าไทย ใส่เงิน ทองโบราณ”
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้ างจิตสํ านึก ให้ เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ6น
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริ มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน และอืนๆ ทีเกียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน

- เพือส่งเสริ มสร้างจิตสํานึก
ให้เยาวชนรุ่ นใหม่รักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว เข้าร่ วม
60 คน
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 - เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก
100,000
100,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) และหวงแหน และร่ วมกัน
อนุรักษ์ สื บทอด
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่
สื บไป

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่ งเสริมการศาสนา
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

กิจกรรมส่งเสริ มด้านการศาสนา
วันเข้าพรรษา เทศน์มหาชาติ
วัดร่ มเย็น การอบรมคุณธรรม
และจริ ยธรรม

- เพือส่งเสริ มกิจกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
- เพือทํานุ บํารุ ง และสื บทอด
ศาสนาให้คงอยูส่ ื บไป

2

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

- เพือรําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที 5 ได้ทรงกรุ ณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จดั ตัCง
ตําบลท่าฉลอมขึCนเป็ น
สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 - กิจกรรมทางศาสนาได้รับ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การทํานุบาํ รุ ง และสื บทอด
ให้คงอยูส่ ื บไป
- ชุมชนได้รับความรู ้
เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม
มาปรับใช้ในการดํารงชีพ
ประจําวัน อย่างมีความสุข

- ส่งเสริ มและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา
ภายในชุมชน
1.โครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ
2.โครงการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
3.โครงการส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม ปฏิบตั ิ
ธรรม หรื ออืนๆ
- คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
100,000
100,000
100,000 - คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) พนักงานและชุมชนได้รําลึก
และชุมชนร่ วมกิจกรรม
ถึงวันท้องถินไทย
สาธารณะประโยชน์และสา
ธารณกุศล
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

สํานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่ งเสริมการศาสนา
ที

โครงการ

3

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000
- กิจกรรมทางศาสนาได้รับ
- เพือให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก - คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การทํานุบาํ รุ ง และจัด
เทศบาล พนักงาน และ
สภาเทศบาล พนักงาน และ
ชุมชน ร่ วมกันทําบุญในวัน
นิทรรศการเผยแพร่
ชุมชน ร่ วมกันทําบุญในวัน
เทศบาล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลและจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เทศบาล
กิจกรรมของเทศบาล
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่ องเทีย6 ว
ที

โครงการ

1

ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิน
และอืน ๆ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิง - ชุมชนในเขตเทศบาล
วัฒนธรรมในชุมชนให้รู้จกั กัน - โครงการลานวัฒนธรรม
แพร่ หลาย
กําฟ้ าบ้านเฮา
-โครงการประเพณี
ลอยกระทง
- โครงการร่ วมกิจกรรมงาน
สรงนํCาโอยทานสงกรานต์
ศรี สชั นาลัย
- โครงการประเพณี รดนํCา
ดําหัวผูส้ ูงอายุ
- โครงการร่ วมกิจกรรมงาน
วันของดี ศรี สชั นาลัย
- โครงการประเพณี แห่ชา้ ง
บวชนาคไทยพวนบ้าน
หาดเสีC ยว
- โครงการจัดงานประเพณี
แห่กฐินทางนํCา แข่งเรื อ
(เฮือซ่วง)
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
2,000,000
2,000,000 - จํานวนนักท่องเทียวเพิม
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) มากขึCน
- สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
เพิมมากขึCน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่ องเทีย6 ว
ที

2

3

โครงการ

โครงการก่อสร้างจุดชม ขบวน
แห่กฐินทางนํCา ม.2 ต.หาดเสีC ยว
บริ เวณเขือนเรี ยงหิ น ม.2
(54)
การส่งเสริ มการท่องเทียวใน
ชุมชนในด้านการจัดโฮมสเตย์
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ท่องเทียว

วัตถุประสงค์

- เพือให้ประชาชน มีจุดชม
ขบวนแห่ฯ
- ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม
ท้องถินและการท่องเทียว
- เพือพัฒนาและให้ชุมชนมี
ส่วนร่ วมในการจัดการ
ท่องเทียว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานรัฐพิธี กิจกรรมวัน
สําคัญและอืนๆ
- โครงการร่ วมกิจกรรมงาน
ย้อนอดีต ศรี สชั นาลัย
- โครงการจัดตัCงศูนย์การ
เรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริ ม
สนับสนุนงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม หรื ออืนๆ
- ก่อสร้างพืCน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.
จํานวน 8 จุด
- จัดกิจกรรมแหล่ง
ท่องเทียว จํานวน 4 ชุมชน
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนได้ชมขบวนแห่
กฐินทางนํCาและแข่งเฮือช่วง
ได้สะดวก

กองการศึกษา

20,000
20,000
20,000
- ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) และได้รับประโยชน์เกียวกับ
การท่องเทียว

กองการศึกษา

-

500,000
(งบท้องถิน)

-

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่ องเทีย6 ว
ที
4

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ และทีรอรถ
ประจําทาง หมู่ที 1
ตําบลหาดเสีC ยว

วัตถุประสงค์
- เพือใช้เป็ นทีประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาล
- บริ การประชาชนทีมารอรถ
ประจําทาง
- เป็ นศูนย์บริ การนักท่องเทียว

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ปรับปรุ งอาคารศูนย์ขอ้ มูล 400,000
ข่าวสารและศูนย์บริ การ
(งบท้องถิน)
นักท่องเทียว
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพือให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงให้บริ การ
ประชาชนทีมารอรถโดยสาร
ประจําทาง

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที
1

2

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 - ทําให้มีสถานที มีวสั ดุ
จัดหาสถานทีหรื อจัดหาอุปกรณ์ - เพือให้ชาวชุมชน มีสถานที - จัดหาสถานที จํานวน 7
แห่ง
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) อุปกรณ์ ในการการออก
เพือสนับสนุนการออกกําลังกาย และอุปกรณ์ การออกกําลัง
กําลังกายภายในชุมชนอย่าง
กาย ภายในชุมชน
- จัดหาอุปกรณ์การออก
ทุกประเภท
ทัวถึง
กําลังกาย จํานวน 7 ชุมชน
- เพือจัดกิจกรรม ส่งเสริ ม
- จัดกิจกรรม ส่งเสริ มและ
500,000
500,000
500,000 - ทําให้ชุมชนได้รู้จกั ใช้เวลา
การจัดกิจกรรมและส่งเสริ ม
สนับสนุนกีฬาทุกประเภท การ สนับสนุน ในการจัดการ
สนับสนุนกีฬาทุกประเภท (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ว่างให้เป็ นประโยชน์ในการ
ในเขตเทศบาล อําเภอ และ
ออกกําลังกาย
แข่งขันกีฬาทุกประเภท การจัด แข่งขันกีฬาทุกประเภท
- ประชาชน เด็ก และ
กิจกรรมและทักษะด้านดนตรี
- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน จังหวัด
กีฬา ให้กบั เด็กและเยาวชน และ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในชุมชน สนใจใน
เยาวชน ในเขตเทศบาล
การเล่นกีฬาเพิมขึCนและเล่น
กิจกรรมอืน ๆ เกียวกับเด็กและ สําหรับเด็กและเยาวชน
- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน
กีฬาอย่างเหมาะสม เพือก้าว
เยาวชน
สัมพันธ์
สู่ความเป็ นเลิศทางด้านกีฬา
- เด็ก เยาวชน ห่างไกล
ยาเสพติด
- สร้างความสามัคคี ใน
ชุมชนและท้องถินในอําเภอ
ศรี สชั นาลัย
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 - ชมรมส่งเสริ มสุขภาพมี
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ความเข้มแข็ง ดําเนิน
กิจกรรมต่อเนือง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

ส่งเสริ มและสนับสนุนชมรม
สร้างสุขภาพ
(ชมรมผูส้ ูงอายุ , ชมรมออกกําลัง
กาย , ชมรม อสม. , ชมรมแพทย์
แผนไทย ตลาดสด ฯลฯ )

- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
การจัดตัCงชมรมสร้างสุขภาพ

- ชมรมส่งเสริ มสุขภาพใน
เขตเทศบาลฯ

4

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาใน
เขตเทศบาล

- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
การออกกําลังกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างสนามกีฬาในเขต
เทศบาล

-

-

30,000,000 - ประชาชนในเขตเทศบาลมี
(งบท้องถิน, สนามกีฬาทีได้มาตรฐาน
งบอุดหนุน)

กองการศึกษา

5

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์

- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
การออกกําลังกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์

-

-

700,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบท้องถิน, ได้มีลานกีฬาเอนกประสงค์
งบอุดหนุน) ใช้ออกกําลังกาย

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที6ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที

โครงการ

6

ก่อสร้างศาลาทีพักสําหรับคนไป
ออกกําลังกายและนักท่องเทียว
บริ เวณอ่างเก็บนํCาหนองหิ น ม.2
ต.หาดเสีC ยว
(56)

วัตถุประสงค์
-เพือให้ประชาชนและ
นักท่องเทียวมีจุดพักผ่อน
- เพือส่งเสริ มการออกกําลัง
กายกายและการท่องเทียว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างศาลาทีพัก
จํานวน 6 แห่ง
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 - ประชาชนและนักท่องเทียว
(งบท้องถิน) ได้มีจุดพักอย่างพอเพียง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริ มสนับสนุนอุปกรณ์
การประกอบอาชีพ ภายในชุมชน
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- ส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
ให้แก่ชุมชน

- กลุ่มอาชีพ
จํานวน 7 ชุมชน

- ส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
และเพิมรายได้ให้กบั ชุมชน

- กลุ่มทอผ้า ทุกชุมชน

200,000
(งบท้องถิน)

200,000
(งบท้องถิน)

-เพือหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพเพือเพิมรายได้
และส่งเสริ มอาชีพแก่ราษฎรให้
มีความเป็ นอยูด่ ีขC ึน

- จัดหาตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ดา้ น
การตลาดในการจัด
จําหน่าย

100,000
(งบท้องถิน)

100,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- กลุ่มอาชีพได้มี
การพัฒนาอาชีพ
มีรายได้เพิม

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

200,000 - กลุ่มอาชีพได้มี
(งบท้องถิน) การพัฒนาอาชีพ
มีรายได้เพิม

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

2

ส่งเสริ มสนับสนุนการฟืC นฟูการ
ทอผ้าของชุมชน
- ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
- ประชาคม ม.3,4 ต.หนองอ้อ ปี 57

3

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

- ราษฎรในเขต
เทศบาลมีรายได้เพิม
มากขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพืCนทีเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว

- เพือให้ราษฎรมีอาชีพเสริ ม
และได้บริ โภคพืชผักสวนครัว
ทีปลอดสารพิษ

- ชุมชนในเขตเทศบาล

- เพือส่งเสริ มการจําหน่าย
สิ นค้าและส่งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิน

- ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา
ท้องถิน ได้รับการ
ส่งเสริ มจาก ภาครัฐและ
ประชาชน
- ผลผลิตสิ นค้าออกมาสู่
ตลาด มีคุณภาพทีดี
ยิงขึCน

งบประมาณและทีมา
2557
(บาท)
30,000
(งบท้องถิน)

2558
(บาท)
30,000
(งบท้องถิน)

60,000
(งบท้องถิน)

60,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2559
จะได้รับ
(บาท)
30,000
- ชุมชนมีอาชีพเสริ ม
(งบท้องถิน) และเพิมรายได้

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

- 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

5

พัฒนาผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา
ท้องถินและประกวดผลิตภัณฑ์
ท้องถิน สิ นค้า OTOP
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60,000
- ผลิตภัณฑ์/ภูมิ
(งบท้องถิน) ปั ญญาท้องถินได้รับ
การส่งเสริ มจาก
ภาครัฐและประชาชน
- ทําให้ได้สินค้าของ
ท้องถินทีมีคุณภาพ
มากยิงขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที

โครงการ

6

โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาหมู่บา้ นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่
แบบผสมผสาน

วัตถุประสงค์
- เพิมพูนและแลกเปลียน
ความรู ้ดา้ นการพัฒนา
หมู่บา้ นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 7 ชุมชน

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 -ชุมชนมีความรู ้มา
งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) พัฒนาหมู่บา้ นตาม
สํานักปลัดฯ
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

-แผนชุมชน ม. 1 , ม. 2 , ม. 3 , ม. 4,
ม. 5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

7

ส่งเสริ มและสนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์
และกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน

- เพือเป็ นแหล่งเงินทุนใน
- ชุมชนในเขตเทศบาล
การประกอบอาชีพของชุมชน
- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

200,000
(งบท้องถิน)

200,000
(งบท้องถิน)

8

โครงการขยายผลศูนย์การเรี ยนรู ้
โครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ ระดับอําเภอต้นแบบ
ปี งบประมาณ 2557

- เพือส่งเสริ มการแก้ไข
ปั ญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ

100,000
(งบท้องถิน)

100,000
(งบท้องถิน)

- ชุมชนในเขตเทศบาล
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200,000 - คนในชุมชนมีแหล่ง งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) เงินทุนในการ
สํานักปลัดฯ
ประกอบอาชีพ
สามารถสร้างเสริ ม
รายได้ให้แก่ตนเอง
-คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ทีดีขC ึน
100,000 - ประชาชนในชุมชน
สํานักปลัดฯ/
(งบท้องถิน) มีอาชีพและมีรายได้
อ.ศรี สชั นาลัย
เพิมมากขึCน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที

โครงการ

9

ฝึ กอบรมการผลิตปุ๋ ยและการให้
ความรู ้เรื องการใช้สารเคมีให้
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว
-แผนชุมชน ม. 2 , ม. 3 , ม. 4
ต.หาดเสีC ยว ปี 55

10

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือให้เกษตรกรมีความรู ้ใน - เกษตรกรเข้าร่ วม
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพไว้ใช้เอง โครงการ
- เพือให้เกษตรกรมีความรู ้
จํานวน 100 คน
ในการใช้สารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย

สนับสนุนโครงการส่งเสริ มอาชีพ -เพือส่งเสริ มให้ชุมชนมี
ต่าง ๆ เช่น เลีCยงโค,เลีCยงกระบือ , รายได้เพิมมากขึCน
เลีCยงสุกร,เลีCยงไก่, เลีCยงกบ,เลีCยง
ปลา และอืน ๆ เป็ นต้น

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 - เกษตรมีความรู ้ในการ งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ผลิตปุ๋ ยชีวภาพไว้ใช้เอง
สํานักปลัดฯ
- เกษตรมีความรู ้ในการ
ใช้สารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย

- ชุมชนในเขตเทศบาล

50,000
50,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

50,000
- ประชาชนในชุมชนมี
(งบท้องถิน) อาชีพและมีรายได้เพิม
มากขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

- ส่งเสริ มสนับสนุนให้
สตรี คนชรา และ
ประชาชนทีว่างงาน มี
งานทํา

300,000
300,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

300,000 - สตรี ผูส้ ูงอายุ และ
(งบท้องถิน) กลุ่มคนพิการ และ
ประชาชนทัวไปในเขต
เทศบาล มีงานทํา มี
รายได้เพิมขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

-ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
-แผนชุมชน ม. 1 ,ม. 2 , ม. 3 , ม. 5
ต.หาดเสีC ยว ปี 55

11

ส่งเสริ มอาชีพให้กลุ่มสตรี , กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ และกลุ่มคนพิการ
และประชาชนทัวไป

- ส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
ให้กลุ่มสตรี , กลุ่มผูส้ ูงอายุ
และกลุ่มคนพิการ และ
-แผนชุมชน ม.2 , ม.3 ต.หาดเสีC ยวปี 55 ประชาชนทัวไปในเขต
-ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
เทศบาล
-ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 57
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที
12

13

โครงการ

วัตถุประสงค์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล

- เพือสนับสนุนศูนย์บริ การ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล
จัดทําแผงลอยเคลือนทีชุมชนบ้าน - เพือให้ชุมชนใช้เป็ นที
หาดเสีC ยวเหนือ หมู่ที 2 ตําบล
จําหน่ายผักปลอดสารพิษ
หาดเสีC ยว
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

14

สนับสนุนกลุ่มส่งเสริ มอาชีพ
ต่างๆ ต่อยอด ดังนีC
- กลุ่มดอกไม้จนั ทน์
- กลุ่มมะม่วงแก้วและแปรรู ป
มะม่วงแช่อิม
- โครงการปุ๋ ยกลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มจัดทําขนมไทย
- กลุ่มตัดเย็บเสืC อผ้า

เพือสนับสนุนให้ชุมชนมี
รายได้ทียังยืน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ส่งเสริ มและพัฒนา
อาชีพให้กบั เกษตรกร
ตําบลหาดเสีC ยว
แผงขายของ ขนาดกว้าง
1.20 เมตรยาว 2 เมตร สูง
2 เมตร
จํานวน 3 หลัง
จํานวน 3 ชุมชน

-ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
-ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 57
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - พัฒนาการเกษตร
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ระดับตําบลให้มี
ประสิ ทธิภาพ
18,000
- ทําให้ประชาชนได้
(งบท้องถิน)
มีรายได้เพิมมากขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

50,000
50,000
50,000
- ทําให้ประชาชนได้
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) มีรายได้เพิมมากขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม6 รายได้ และการมีงานทํา เพือ6 แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที

โครงการ

15

ค่าใช้จ่ายปรับปรุ งพืCนศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ ี 2 ตําบล
หาดเสีC ยว
ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

วัตถุประสงค์
เพือให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี
สถานทีอย่างพอเพียง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทพืCน คสล. ขนาดกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร หนา
0.80 เมตร พืCนที คสล. ไม่
น้อยกว่า 80 ตร.ม.
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ทําให้ประชาชนได้
มีรายได้เพิมมากขึCน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกระจายรายได้
ที
1

โครงการ
ความร่ วมมือภาครัฐ เอกชน
ขยายตลาดสิ นค้าท้องถิน

วัตถุประสงค์
- เพือส่งเสริ มการจําหน่าย
สิ นค้าท้องถิน และส่งเสริ ม
ภูมิปัญญาท้องถิน

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
- ทําให้ประชาชนได้
-เผยแพร่ สินค้าทีจําหน่าย
ในท้องถินให้นกั ท่องเทียว (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ทราบถึงสิ นค้า
ท้องถินดียงขึ
ิ Cน
และประชาชนได้ทราบ
และขยายไปสู่ส่วนกลาง
ให้มีคนรู ้จกั มากยิงขึCน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559)
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของครอบครัวและชุ มชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการในการปกป้ องสถาบัน
สําคัญของชาติ เพือความ
สมานฉันท์ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

2

ส่งเสริ มสนับสนุนการดําเนินการ - ครัวเรื อนมีการทําบัญชี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เบืCองต้น
พอเพียง ระดับครัวเรื อน ระดับ
ชุมชน เช่น พัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือลดรายจ่ายครัวเรื อน
(ข้อมูลจาก จปฐ.)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ประชาชนในเขต
- เพือให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมในการ เทศบาล
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์

- อบรมด้านบัญชีและ
รายจ่ายเบืCองต้น
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - ประชาชนได้แสดงออก
งานธุรการ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ถึงความจงรักภักดี และ
สํานักปลัดฯ
เทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
- ประชาชนมีความรัก
และสมานสามัคคีกนั
40,000
40,000
40,000
- ครัวเรื อนสามารถ
งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของครอบครัวและชุ มชน
ที

โครงการ

3

โครงการส่งสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาสตรี และครอบครัวใน
ชุมชนตําบลหาดเสีC 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

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
- ครอบครัวและชุมชนมี
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ สุขภาพจิตดีและสามารถ
พมจ.สท) แก้ไขปั ญหาได้อย่าง
พมจ.สท)
พมจ.สท)
ถูกต้องและเหมาะสม

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพือให้ชุมชน สตรี และ
ครอบครัวได้มีกิจกรรมการ
ร่ วมกันและสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

-ประชาชนในเขต
เทศบาล

-เพือพัฒนาสุขภาพจิตให้แก่
ชุมชนและครอบครัว

-ประชาชนในเขตเทศบาล

-ครอบครัวและชุมชนมี
กองสาธารณสุขฯ
20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สุขภาพจิตทีดีและสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ถูกต้อง

-กลุ่มวัยรุ่ นและผูป้ กครอง
ในเขตเทศบาล

50,000
50,000
50,000
-ครอบครัวและชุมชนมี
กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ความเข้มแข็งและสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ถูกต้อง

4

โครงการส่งเสริ มสุขภาพจิตใน
ชุมชน

5

โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหา -เพือให้เด็กและเยาวชนมี
เด็กและเยาวชนตัCงครรภ์ไม่พร้อม ความรู ้ ทักษะในการป้ องกัน
ตนเองเรื องเพศสัมพันธ์
-เพือสร้างความรักและความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างครอบครัว
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งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุ ขขั&นพืน& ฐานแก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

- ศึกษาอบรมแลกเปลียน
ดูงาน จํานวน 1 ครัCง

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 - กลุ่ม อสม. มีความรู ้ความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เข้าใจเกียวกับงานสุขภาพ
อนามัย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1

พัฒนางานศักยภาพ อสม.
และศึกษาดูงาน

2

โครงการอุดหนุนหน่วยบริ การ - เพือเสริ มสร้างสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐาน
กิจกรรมของหน่วยสาธารณสุข
มูลฐาน

- สร้างเสริ มสุขภาพใน
ชุมชน

80,000
(งบท้องถิน)

80,000
(งบท้องถิน)

80,000
- ประชาชนในชุมชนเขต
(งบท้องถิน) เทศบาลมีสุขภาพทีดี

3

โครงการส่งเสริ มสุขภาพหญิง
ตัCงครรภ์และหลังคลอด

- ส่งเสริ มสุขภาพแม่และเด็ก
- ให้ความรู ้การดูแลสุขภาพแม่
และเด็ก

- หญิงตัCงครรภ์ในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

20,000
(งบท้องถิน)

20,000
(งบท้องถิน)

4

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนืCอสัตว์

- เพือป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคไข้หวัดนก
- เพือให้ผปู ้ ระกอบการฆ่าสัตว์
มีความรู ้ความชํานาญเกียวกับ
การฆ่าสัตว์และการจําหน่าย
เนืCอสัตว์

- ฉี ดพ่นนํCายาฆ่าเชืCอโรค
จํานวน 4 ครัCง
- อบรม / ดูงาน
ผูป้ ระกอบการ จํานวน 1
ครัCง

120,000
(งบท้องถิน)
150,000
(งบท้องถิน)

120,000
(งบท้องถิน)
150,000
(งบท้องถิน)

20,000
- หญิงมีครรภ์ , หญิงหลัง
กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) คลอดในเขตเทศบาลมีความรู ้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
- เด็กอายุ 0-5 ปี มีสุขภาพทีดี
120,000
- การแพร่ ระบาดของโรค
กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) ไข้หวัดนกลดลง
150,000 - ผูป้ ระกอบการมีความรู ้
กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) ความชํานาญเกียวกับวิธีการ
ฆ่าสัตว์ / การจัดการฆ่าสัตว์/
จําหน่ายทีเนืCอสัตว์ทีถูกวิธี

5

- เพิมพูนและแลกเปลียน
ความรู ้ดา้ นสุขภาพอนามัย
แก่กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน อสม.ฯลฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุ ขขั&นพืน& ฐานแก่ ประชาชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 - ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยงุ และ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สัตว์นาํ โรค
- อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

-เพือป้ องกันโรคติดต่อและ
โรคระบาดต่างๆอันมีสตั ว์
เป็ นพาหะนําโรค
-เพือป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

7

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าและลดความเสี ยง
จากการถูกสุนขั กัด

- เพือลดอัตราการป่ วยด้วย
- ฉี ดวัคซีนสุนขั และแมวใน
60,000
60,000
60,000
- สุนขั และแมวได้รับการฉี ด
โรคพิษสุนขั บ้าในเขตเทศบาล เขตรับผิดชอบของเทศบาล (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ตําบลหาดเสีC ยว
ตําบลหาดเสีC ยว
ได้ครอบคลุมทัวพืCนทีเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

กองสาธารณสุขฯ

8

ส่งเสริ มสนับสนุนบริ การจัดการ
สุนขั จรจัด

- เพือให้สุนขั จรจัดมีทีอยู่
อาศัย ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและอาหารอย่าง
ถูกต้อง

กองสาธารณสุขฯ

- กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ
และสัตว์นาํ โรค

- สุนขั ในเขตเทศบาลตําบล
50,000
50,000
50,000
- สุนขั จรจัดมีทีอยูอ่ าศัยได้รับ
หาดเสีC ยว
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การดูแลด้านสุขภาพและ
อาหารอย่างถูกต้อง
-ลดอุบตั ิการณ์ของโรค
พิษสุนขั บ้าในพืCนทีเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว
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กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุ ขขั&นพืน& ฐานแก่ ประชาชน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
- ประชาชนสามารถเข้าใจ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) และป้ องกันโรคได้ดว้ ย
ตนเอง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

9

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู ้เรื องโรคติดต่อและไม่
โรคติดต่อ

- เพือให้ประชาชนมีความรู ้
- ประชาชนในเขตเทศบาล
และป้ องกันโรคได้ดว้ ยตนเอง ตําบลหาดเสีC ยว

10

โครงการเผยแพร่ ความรู ้เกียวกับ
โรคสัตว์สู่คนในโรงเรี ยน

- เพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้และ - นักเรี ยนในเขตเทศบาล
ป้ องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

10,000
10,000
10,000
- นักเรี ยนมีความรู ้ ความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เข้าใจและป้ องกันตนเอง
จากโรคสัตว์สู่คนได้

กองสาธารณสุขฯ

11

โครงการถุงยางอนามัยต้านภัย
เอดส์

-เพือควบคุมป้ องกันโรคเอดส์ -ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว

30,000
30,000
30,000
- ลดจํานวนผูป้ ่ วยเอดส์
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ใหม่
-ลดการติดต่อของโรค
เอดส์ในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ
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กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการสาธารณสุ ขอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื6อง

1

โครงการส้วมสาธารณะน่าใช้

- เพือปรับปรุ งส้วมสาธารณะ - ปรับปรุ งส้วมสาธารณะ
ให้สะอาด ปลอดภัยและน่า จํานวน 2 แห่ง
ใช้ เพือรองรับนักท่องเทียว

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 - มีสว้ มสาธารณะที
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สะอาดน่าใช้ไว้ตอ้ นรับ
นักท่องเทียว

2

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน

- เพือปรับปรุ งตลาดสดให้
เป็ นตลาดสดน่าซืCอ และ
สถานทีผลิตอาหาร

-ปรับปรุ งตลาดสด
จํานวน 2 แห่ง

300,000
300,000
300,000 - ให้ตลาดสดเป็ นตลาด
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สดน่าซืCอ สถานทีสะอาด
และอาหารปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

3

โครงจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุ

- เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุ

- ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ,
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

30,000
30,000
30,000
- สามารถช่วยเหลือให้
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ
และผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวติ ทีดี

กองสาธารณสุขฯ

4

อุดหนุนโครงการบริ จาคโลหิ ต
และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส

- เพือส่งเสริ มสนับสนุน
กิจกรรมการรับบริ จาคโลหิ ต
และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้กบั อําเภอศรี สชั นาลัย

- สนับสนุนกิจกรรม
การรับบริ จาคโลหิ ตและ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้กบั อําเภอศรี สชั นาลัย

10,000
(งบท้องถิน)

กองสาธารณสุขฯ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-

-

- มีประชาชนมาร่ วม
บริ จาคโลหิ ตเพิมขึCน
- สามารถช่วยเหลือให้
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
130,000
130,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการเยียมเยือน ห่วงใย ใส่ใจ
ถึงบ้าน เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือเสริ มสร้างกําลังใจให้กบั
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในชุมชน

- ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขต
เทศบาล

2

สงเคราะห์เบีCยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ผสู ้ ูงอายุในเขต
เทศบาล มีคุณภาพชีวติ ทีดี

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

9,650,000
(งบท้องถิน)

9,650,000
(งบท้องถิน)

9,650,000
(งบท้องถิน)

3

สงเคราะห์เบีCยยังชีพผูพ้ ิการ
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ผพู ้ ิการในเขต
เทศบาล มีคุณภาพชีวติ ทีดี

- ผูพ้ ิการในเขตเทศบาล

950,000
(งบท้องถิน)

950,000
(งบท้องถิน)

950,000
(งบท้องถิน)

4

สงเคราะห์ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย เด็ก
ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ ในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย เด็ก
ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
มีคุณภาพชีวติ ทีดีขC ึน

- ผูม้ ีรายได้นอ้ ย เด็ก
ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
ในเขตเทศบาล

30,000
(งบท้องถิน)

30,000
(งบท้องถิน)

30,000
(งบท้องถิน)
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เสริ มสร้าง
กําลังใจให้กบั
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส
- สามารถ
ช่วยเหลือ
ให้ผสู ้ ูงอายุในเขต
เทศบาล มีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขC ึน
- สามารถ
ช่วยเหลือให้ผพู ้ ิการ
ในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวติ ทีดี
- สามารถ
ช่วยเหลือผูม้ ีรายได้
น้อย เด็ก ผูส้ ูงอายุ
และคนพิการให้มี
คุณภาพชีวติ ทีดีขC ึน

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุ มชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
(งบท้องถิน)
(งบท้องถิน)
(งบท้องถิน)

5

สงเคราะห์ผตู ้ ิดเชืCอเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และครอบครัว

- เพือให้ผตู ้ ิดเชืCอเอดส์ ผูป้ ่ วย
เอดส์ และครอบครัว
มีคุณภาพชีวติ ทีดีขC ึน

- ผูต้ ิดเชืCอเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และ
ครอบครัวในเขตเทศบาล

6

จัดหาอุปกรณ์สาํ หรับกิจกรรมใน
ชุมชน เช่น โต๊ะ , เก้าอีC, พัดลม
ฯลฯ(53)

- จัดหาอุปกรณ์สาํ หรับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น โต๊ะ ,
เก้าอีC ฯลฯ

- อุปกรณ์สาํ หรับทํา
กิจกรรมในชุมชน เช่น
โต๊ะ , เก้าอีC ฯลฯ

700,000
(งบท้องถิน)

-

-

- เพือให้ชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

- จัดซืCอหนังสื อพิมพ์
ให้กบั ชุมชน และ
สํานักงาน
เทศบาล

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

- ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
- ประชาคม ม.4 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
- ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

7

จัดซืCอหนังสื อพิมพ์ให้กบั ชุมชน
และสํานักงานเทศบาล

129

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- สามารถ
งานพัฒนาชุมชน
ช่วยเหลือให้
สํานักปลัดฯ
ผูต้ ิดเชืCอเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และ
ครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขC ึน
- การดําเนินงานใน งานพัฒนาชุมชน
กิจกรรมต่างๆของ
สํานักปลัดฯ
ชุมชนเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย
- ชุมชนมีความรู ้
และได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีทันต่อ
เหตุการณ์
ตลอดเวลา

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุ มชน
ที

โครงการ

8

จัดซืCอถังนํCา เพือเก็บนํCาหน้าแล้ง
-ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
-ประชาคม ม.2 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
-ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 56
-คําร้องของประชาชน ม.1, ม.3 , และ
ม.4 ต.หาดเสีC ยว ปี 56

วัตถุประสงค์
- เพือให้ชุมชนทีประสบภัย
แล้ง มีภาชนะใสนํCาในช่วง
หน้าแล้ง ให้เพียงพอ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซืCอแท็งนํCา

9

โครงการจัดตัCงศูนย์ 3 วัย สายใย
รักแห่งครอบครัวในอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรี รัศมิP
พระวรชายาฯ

- จัดตัCงศูนย์ 3 วัย สายใย
- เพือเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เน้นความ รักแห่งครอบครัว
ต่อเนือง เชือมโยงเป็ นวงจร จํานวน 1 แห่ง
ชีวติ ทุกช่วงวัย ตัCงแต่วยั เด็ก
วัยพ่อแม่ และวัยปู่ ย่า ตายาย

10

โครงการซ่อมแซมทีอยูอ่ าศัย
ให้กบั ผูย้ ากไร้ในเขตเทศบาล

- เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนในชุมชนให้มีทีอยูอ่ าศัยที
ดีขC ึน แข็งแรงมันคงและมี
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

- ผูป้ ระสบปั ญหาความ
เดือดร้อนทางด้านทีอยู่
อาศัย
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 - เพือให้ชุมชนมีภาชนะ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เก็บนํCา อย่างเพียงพอ

-

-

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

200,000 - ศูนย์ 3 วัย สายสายใยรัก
งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) แห่งครอบครัว เป็ น
สํานักปลัดฯ
ศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ เน้นความ
ต่อเนือง เชือโยงเป็ นวงจร
ชีวติ ทุกช่วงวัย ตัCงแต่วยั เด็ก
วัยพ่อแม่และวัยปู่ ย่า ตายาย
300,000
300,000
300,000 - ผูป้ ระสบปั ญหาความ
งานพัฒนาชุมชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เดือดร้อนทางด้านทีอยูอ่ าศัย
สํานักปลัดฯ
มีความเป็ นอยูท่ ีดีขC ึนและมี
คุณภาพชีวติ ทีดีขC ึน

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุ มชน
ที
11

โครงการ
ก่อสร้างภาชนะเก็บกักนํCา
ภายในชุมชน เพือแก้ไข
ปั ญหาภัยแล้ง

วัตถุประสงค์
- เพือก่อสร้างภาชนะเก็บกัก
นํCาภายในชุมชน เพือแก้ไข
ปั ญหาภัยแล้ง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ภาชนะเก็บกักนํCาภายใน
ชุมชน
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- มีภาชนะเก็บกักนํCา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ภายในชุมชนเพียงพอ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

รณรงค์ให้ความรู ้ดา้ นยาเสพติด

- ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด

2

โครงการจัดหาแว่นตาให้ผสู ้ ูงอายุ - ดูแลสุขภาพสายตาผูส้ ูงอายุ
และผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูด้ อ้ ยโอกาส

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ประชาชนในเขตเทศบาล
100,000
100,000
100,000 - ทําให้ปัญหายาเสพติด
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ลดน้อยลงหรื อหมดไป
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ผูส้ ูงอายุและผูด้ อ้ ยโอกาส 100,000
100,000
100,000
- ผูส้ ูงอายุและ
ทีมีปัญหาด้านสายตา ใน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ผูด้ อ้ ยโอกาสทีมีปัญหา
เขตเทศบาลฯ
ด้านสายตา ในเขต
เทศบาลฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือและสามารถ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างมี
ความสุข
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 - ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ยาเสพติด
-สร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติด
ในเยาวชน

3

โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน
ชมรม TO BE NUMBER ONE

เพือป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด ในเยาวชน

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

4

โครงการส่งเสริ มสนับสนุน อย.
น้อย ในโรงเรี ยน

- ประชาชนเลือกซืCออาหารที
ปลอดภัย

- ประชาชนมีคุณภาพ
อนามัยดี

30,000
30,000
30,000
- เสริ มสร้างให้ประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) มีสุขภาพอนามัยดี
บริ โภคอาหารทีปลอดภัย

5

โครงการอบรมให้ความรู ้เรื อง
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก

- ส่งเสริ มสุขภาพและควบคุม - กลุ่มพัฒนาสตรี และ
ป้ องกันโครงกลุ่มเสี ยง
ประชาชนกลุ่มเสี ยง

15,000
15,000
15,000
- กลุ่มสตรี และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) กลุ่มเสี ยงมีความรู ้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
และเฝ้ าระวังโรคมะเร็งได้
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการดําเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย

- เพือพัฒนาสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย

7

โครงการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพ

- เพือสนับสนุนและส่งเสริ ม
งานหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า

8

โครงการควบคุมป้ องกันแมลง
และสัตว์นาํ โรค

- เพือป้ องกันโรคติดต่อทีมี
สัตว์เป็ นพาหะนําโรค

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
45,000
45,000
45,000
- ผูป้ ระกอบการ
และแผงลอยในเขตเทศบาล (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ร้านอาหารและแผงลอยมี
ตําบลหาดเสีC ยว
ความรู ้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย
-สามารถเสริ มสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยทีดีขC นึ
- ประชาชนมีสุขภาพ
140,000
140,000
140,000 - ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีและเข้าถึงบริ การ (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) อนามัยดีเข้าถึงบริ การ
สุขภาพ
สุขภาพ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000
- ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์
- กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์และ
20,000
20,000
สัตว์พาหะนําโรค
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) แมลงและสัตว์พาหะ
นําโรค
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน

9

โครงการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ

-เพือเป็ นการสนับสนุนการดูแล -กลุ่มออกกําลังกายในเขต
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
- ประชาชนมีสุขภาพ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน (งบท้องถิน) อนามัยทีแข็งแรง

10

โครงการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว

-เพือให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที -กลุ่มผูส้ ูงอายุในเขต
เหมาะสม
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

40,000
40,000
40,000
- ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เหมาะสม

11

อุดหนุนชมรมผูส้ ูงอายุ

- เพือดําเนินกิจกรรมดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

30,000
30,000
30,000
- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สามารถดําเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

12

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุและศึกษาดูงาน

- เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ดา้ น
สุขภาพอนามัยและการ
ดํารงชีวติ ในชุมชน

- ชมรมผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาล

60,000
60,000
60,000
- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สามารถดําเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั6นคงและความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สินของประชาชนและนักท่ องเทีย6 ว
ที
1

2

3

4

โครงการ
โครงการอุดหนุนป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอ
ศรี สชั นาลัย
โครงการอุดหนุนป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
สุโขทัย
สนับสนุนโครงการตํารวจบ้าน

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติเพือแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

- เพือให้เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพือให้เยาวชน ประชาชน
50,000
50,000
50,000
- เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ห่างไกลจากยาเสพติด

- เพือให้เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

- เพือให้เยาวชน ประชาชน 150,000
150,000
150,000 - เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ห่างไกลจากยาเสพติด

- เพือสนับสนุนโครงการ
ตํารวจบ้าน

- ฝึ กอบรมตํารวจบ้าน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย - ประชาชนทีประสบภัย
ธรรมชาติเพือแก้ไขความ
ธรรมชาติในเขตเทศบาล
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ

20,000
20,000
20,000
- ประชาชนมีความ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินมากขึCน
100,000
100,000
100,000 - ผูป้ ระสบภัยได้รับ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การช่วยเหลือ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ/
อ.ศรี สชั นาลัย
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ/
จ.สุโขทัย
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัด/
สภ.อ.ศรี สชั ฯ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

- แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
- แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55

5

จัดหาวัสดุเพือแก้ไขปั ญหา
เร่ งด่วน

- เพือจัดหาวัสดุเพือแก้ไข
ปั ญหาเร่ งด่วนในเขตเทศบาล

- จัดหาวัสดุเพือแก้ไข
ปั ญหาเร่ งด่วนในเขต
เทศบาล
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100,000
100,000
100,000 - สามารถแก้ไขปั ญหา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เร่ งด่วนในเขตเทศบาล
ได้ทนั ท่วงที

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั6นคงและความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สินของประชาชนและนักท่ องเทีย6 ว
ที

โครงการ

6

อุดหนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านความมันคงและความสงบ
เรี ยบร้อย

7

จัดตัCงอาสาสมัครชุมชนป้ องกัน
ตนเองและให้การสนับสนุน
หน่วยงานทีเกียวข้องในการ
ป้ องกันชุมชน
-ประชาคม ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 57

8

สนับสนุนกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพืออุดหนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านความมันคงและ
ความสงบเรี ยบร้อย

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 - การปฏิบตั ิงานด้าน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ความมันคงและความสงบ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึCน
100,000
100,000
100,000 - ประชาชนและ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) นักท่องเทียวมี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินมากขึCน

- การปฏิบตั ิงานด้าน
ความมันคงและความสงบ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึCน
- เพือเสริ มสร้างความมันคง - กลุ่มอาสาสมัครชุมชน
และความปลอดภัยในชีวติ
ป้ องกันตนเอง
และทรัพย์สินประชาชนและ - เพือเสริ มสร้างความ
นักท่องเทียว
มันคงและความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ประชาชนและนักท่องเทียว
50,000
50,000
50,000
- เพือให้ประชาชนรู ้จกั ใช้เวลา - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ห่างไกล ต้านยาเสพติด ประชาชน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)
ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนในเขต
- เพือให้เยาวชน ห่างไกล
เทศบาล
ยาเสพติด
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- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน ให้ความ
ร่ วมมือในการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
- ทําให้ปัญหาหา
ยาเสพติดลดน้อยลง

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั6นคงและความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สินของประชาชนและนักท่ องเทีย6 ว
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

9

โครงการส่งเสริ มการจัดตัCง/ฟืC นฟู
ผูป้ ระสานงานพลังแผ่นดิน (25
ตาสับปะรด)

10

โครงการจัดตัCงด่านตรวจตราและ จัดตัCงหน่วยเฉพาะกิจในระดับ - กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ
เฝ้ าระวังในพืCนที
ตําบล เพือตัCงด่านตรวจตรา ผูน้ าํ ชุมชน ในเขตเทศบาล
และเฝ้ าระวังในพืCนที

11

โครงการจัดกิจกรรมบําบัดฟืC นฟูผู ้ เพือนําเอาผูเ้ สพ / ผูต้ ิด
ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี ยง
ยาเสพติด หรื อ กลุ่มเสี ยงที
สมัครในหรื อกึงสมัครใจเข้า
รับการอบรมบําบัดรักษา

- เพือให้ประชาชนมีส่วนร่ วม - ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว จํานวน 7
ในการติดตามสถานการณ์
ชุมชน
ยาเสพติดในชุมชนของตน

จํานวน 1 รุ่ น

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ การแก้ไขปั ญหายาเสพติด
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) โดยการป้ องกันไม่ให้
สมาชิกของชุมชนเข้าไป
เกียวข้องกับยาเสพติด
30,000
30,000
30,000 สอดส่องดูแลเยาวชนและ
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ ประชาชนไม่ให้เกียวข้อง
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) กับยาเสพติด
140,000
140,000
140,000 ได้รับทราบข้อมูล กลุ่มผู ้
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ (งบท้องถิน/ เสพ/ผูต้ ิดยาเสพติดหรื อ
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) กลุ่มเสี ยงส่งเข้ารับการ
บําบัดรักษา
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั6นคงและความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สินของประชาชนและนักท่ องเทีย6 ว
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12

โครงการจัดตัCงศูนย์ช่วยเหลือและ - เพือช่วยเหลือ อํานวยความ
อํานวยความสะดวกในช่วง
สะดวกประชาชนและ
เทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
นักท่องเทียวในช่วงเทศกาล
และเพือป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

- เพือป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ และช่วง
สงกรานต์ ให้ลดน้อยลง

13

โครงการติดตัCงกล้อง CCTV ใน
ชุมชนและโครงการติดตัCงกล้อง
CCTV สํานักงานเทศบาลฯ

ติดตัCงกล้อง CCTV ในเขต
เทศบาล จํานวน 5 แห่ง
และสํานักงานเทศบาลฯ
จํานวน 1 แห่ง

-เพือสร้างมาตรการการ
ป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน
-เพือสร้างมาตรการการ
ป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสํานักงานฯ

139

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - ลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ลดน้อยลง

500,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

-

- ไม่มีแหล่งมัวสุมในพืCนที
และเยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- เพือป้ องกันและรักษา
ความปลอดภัยใน
สํานักงานฯ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2558)
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกระดับ
ที
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริ มความรู ้เกียวกับ - เพือให้ประชาชนท้องถินมี
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วม ความรู ้ความเข้าใจใน
ของประชาชน
กระบวนการประชาธิปไตย
และแนวทางการมีส่วนร่ วม
ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิน
จัดตัCงศูนย์แสดงความคิดเห็นและ - เพือให้ประชาชนได้ แสดง
รับเรื องราวร้องทุกข์
ความคิดเห็นและร้องทุกข์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูน้ าํ ชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 7
ชุมชน

- จัดตัCงศูนย์ให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและรับ
เรื องราวร้องทุกข์
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบท้องถิน)

5,000
(งบท้องถิน)

5,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
สํานักปลัดฯ
จํานวน 7 ชุมชน มี
ความรู ้เรื องประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่ วม

5,000
ทําให้เทศบาลได้รับ
(งบท้องถิน, ข้อคิดเห็นของประชาชน
งบอุดหนุน) เพือพัฒนาปรับปรุ ง

สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกระดับ
ที

โครงการ

3

โครงการเทศบาลเคลือนที

4

โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ
ชุมชน เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

5

โครงการอบรมกฎหมายการ
ป้ องกันและปราบปรามทุจริ ต

- เสริ มสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างเทศบาลและ
ประชาชน ออกบริ การ
ประชาชนเคลือนที และ
ออกไปรับทราบปั ญหาจาก
ประชาชนโดยตรง
- เพือให้ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนเข้าใจและมี
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ส่วนร่ วมในการปกครอง
ส่วนท้องถินมากขึCน และ
อํานวยความสะดวกใน
งานบริ การประชาชน

- ผูน้ าํ ชุมชนกลุ่มแม่บา้ น
ในเขตเทศบาล

500,000
(งบท้องถิน)

500,000
(งบท้องถิน)

- เพือส่งเสริ มความรู ้ให้
ประชาชนในเขตเทศบาล

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

25,000
(งบท้องถิน)

-

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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500,000 - ประชาชนมีความรู ้
(งบท้องถิน) เกียวกับการปกครอง
ท้องถิน และพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
- ประชาชนมีความรู ้เข้าใจ
เรื องกฎหมาย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสํารวจปรับปรุ ง
ทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว

1.เพือปรับปรุ งงานทะเบียน
ราษฎรให้เป็ นปัจจุบนั
2. เพือให้งานทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย มีขอ้ มูลที
เป็ นปั จจุบนั

2

โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎร

1.เพือประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎร
2. เพือให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้ ความเข้าใจ งาน
ทะเบียนราษฎร
3. เพือเตรี ยมรองรับงาน
ทะเบียนทีจะมีการถ่ายโอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพิมประสิ ทธิภาพงาน
ทะเบียนราษฎร
- รวมรวมข้อมูลทีเป็ น
ปั จจุบนั เพือเป็ น
ประโยชน์ในการทํางาน
ต่อไป
- ประชาชนมีความรู ้ความ
เข้าใจงานทะเบียนราษฎร
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
1. งานทะเบียนราษฎรเป็ น
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ระเบียบเรี ยบร้อย และมี
ข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั

20,000
(งบท้องถิน)

20,000
(งบท้องถิน)

20,000
1. เผยแพร่ ความรู ้งาน
(งบท้องถิน) ทะเบียนราษฎร
2. ประชาชนได้รับความรู ้
เข้าใจการบริ การและ
สะดวกในการติดต่องาน
ทะเบียนราษฎร
3. เตรี ยมพร้อมการ
รองรับงานทะเบียนทีจะมี
การถ่ายโอนต่อไป

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

3

โครงการจัดซืCอวัสดุอุปกรณ์
กระดาษ และแบบพิมพ์สาํ หรับ
งานทะเบียนราษฎร

4

5

6

วัตถุประสงค์

1. เพือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
กระดาษ แบบพิมพ์เอกสารงาน
ทะเบียนราษฎร
2. เพือให้การดําเนินงาน
ทะเบียนเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
เชือมโยงงานทะเบียนราษฎรมา - เชือมโยงข้อมูลงานทะเบียน
สํานักงานเทศบาล
ราษฎรมาสํานักงานเทศบาล
- เพือรองรับงานทะเบียนทีจะมี
การถ่ายโอนภารกิจ
โครงการส่งเสริ มและสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานด้านทะเบียน
ราษฎร
สนับสนุนการบริ การด้านการ
ทะเบียนราษฎร

- เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานด้านทะเบียน
ราษฎร
-เพือสนับสนุนการบริ การงาน
ด้านทะเบียนราษฎร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รองรับงานบริ การ
ทะเบียนราษฎร

- จัดซืCออุปกรณ์ในการ
เชือมโยงข้อมูล เช่น
เครื องคอมพิวเตอร์
ปริC นเตอร์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
- การปฏิบตั ิงานการ
ทะเบียนราษฎรมี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึCน
การบริ การด้านงาน
ทะเบียนราษฎรมี
ประสิ ทธิภาพประชาชน
ได้รับการบริ การทีสะดวก

143

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
1. มีวสั ดุอุปกรณ์แบบพิมพ์
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เพือใช้ในงานทะเบียน
ราษฎร
2. การทํางานสะดวก
รวดเร็ ว
-

1,400,000
(งบท้องถิน)

20,000
(งบท้องถิน)

20,000
(งบท้องถิน)

15,000
(งบท้องถิน)

15,000
(งบท้องถิน)

-

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

- เพิมประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้านทะเบียน
ราษฎร

งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

20,000
- เพิมประสิ ทธิภาพใน
(งบท้องถิน) การปฏิบตั ิงานด้าน
ทะเบียนราษฎร
15,000
การปฏิบตั ิงานมี
(งบท้องถิน) ประสิ ทธิภาพมากยิงขึCน

งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการจัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์ตูเ้ หล็ก
กระจกบานเลือน ตูโ้ ชว์โล่ที
สําคัญ และโต๊ะเก้าอีCสาํ หรับ
ห้องประชุม และอืนๆทีจําเป็ น

- เพือความสะดวก เป็ น
ระเบียบ และมีความเหมาะสม
เพิมประสิ ทธิภาพต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

8

โครงการปรับปรุ งเพิมเติม
ห้องประชุม

- เพือความเหมาะสม เพิม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

9

โครงการพัฒนาเครื อข่าย
อาสาสมัครฝ่ ายทะเบียนประจํา
หมู่บา้ นและชุมชน (อสท.)
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
สัมมนาบุคลากร

- เพือเสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
ทะเบียนราษฎร
- เพือพัฒนาองค์ความรู ้แก่
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์ตูเ้ หล็ก
กระจกบานเลือน ตูโ้ ชว์โล่
ทีสําคัญ และโต๊ะเก้าอีC
สําหรับห้องประชุม และ
อืนๆทีจําเป็ น
- จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
สําหรับห้องประชุม
-เพิมเครื อข่ายและส่งเสริ ม
ความรู ้ในการดําเนินงาน
ด้านทะเบียนราษฎร
- บุคลากรของเทศบาล
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
(งบท้องถิน)

500,000
(งบท้องถิน)

-

10,000
(งบท้องถิน)

10,000
(งบท้องถิน)

500,000
(งบท้องถิน)

200,000
(งบท้องถิน)

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เทศบาลมีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ที
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
10,000
เพิมประสิ ทธิภาพในการ
(งบท้องถิน) ปฏิบตั ิงานด้านทะเบียน
ราษฎร
200,000 - บุคลากรของเทศบาลมี
(งบท้องถิน) ประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานมากขึCน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ
งานการเจ้าหน้าที
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
50,000
50,000
- เทศบาลมีวสั ดุทีใช้ในการ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ปฏิบตั ิงานเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ
300,000
300,000
300,000 - บุคลากรของเทศบาลมี
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
มากขึCน

ที

โครงการ

11

จัดซืCอวัสดุใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- เพือจัดซืCอวัสดุใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

- วัสดุทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

12

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- ผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาล

13

โครงการคัดเลือกบุคลากรรับ
ทุนการศึกษาทุกระดับ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

- บุคลากรของเทศบาล

350,000
(งบท้องถิน)

100,000
(งบท้องถิน)

14

อุดหนุนโครงการดําเนินงาน
ศูนย์ประสานและบริ การข้อมูล
อปท. จังหวัดสุโขทัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

- เพือจัดตัCงศูนย์ประสานและ
บริ การข้อมูลอปท. จังหวัด
สุโขทัย

- ศูนย์ประสานและบริ การ
ข้อมูลอปท. จังหวัดสุโขทัย

10,000
(งบท้องถิน)

-
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100,000 - บุคลากรของเทศบาลมี
(งบท้องถิน) ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
มากขึCน
-

- มีศูนย์ประสานและ
บริ การข้อมูลอปท. จังหวัด
สุโขทัย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

งานการเจ้าหน้าที
สํานักปลัดฯ

งานการเจ้าหน้าที
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
ที
15

โครงการ

วัตถุประสงค์

ลดขัCนตอนการให้บริ การ
ประชาชน
โครงการเพิมศักยภาพการ
บริ หารงานและการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพการ
ให้บริ การประชาชน
- เพือสนับสนุนการ
บริ หารงานของสํานักงาน
ท้องถินจังหวัด

17

โครงการจัดทําป้ าย แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน
ราษฎรเทศบาลตําบลหาดเสีC ยว

- เพือประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนให้ประชาชนทราบ
โดยทัวกันในการทํางาน

18

โครงการจัดทําป้ าย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

19

โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินร่ วมใจ สุโขทัยน่าอยู่
ประจําปี 2556

- เพือประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร หรื อกิจกรรมของ
เทศบาล
- เพือจัดกิจกรรม 5 ส ให้ได้
มาตรฐานและจัดระบบงานให้
มีคุณภาพเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน

16

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)
10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

- ลดขัCนตอนการบริ การทุก
กระบวนการ
- สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านเลขานุการและ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
- แผ่นป้ าย และแผ่นพับ
5,000
ประชาสัมพันธ์งาน
(งบท้องถิน)
ทะเบียนราษฎรเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว
- ป้ ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
50,000
(งบท้องถิน)
- พืCนทีในเขตเทศบาลฯ
และในเขตเทศบาลฯ
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50,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนได้รับการ
บริ การทีรวดเร็ วยิงขึCน
- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึCน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ
งานการเจ้าหน้าที
สํานักปลัดฯ/
ท้องถินจังหวัด
สุโขทัย
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

5,000
(งบท้องถิน)

5,000
(งบท้องถิน)

- ประชาชนได้รับทราบ
การดําเนินงานของงาน
ทะเบียน

10,000
(งบท้องถิน)

10,000
(งบท้องถิน)

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

-

-

- พืCนทีในเขตเทศบาล
และสํานักงานเทศบาลฯ
ให้เป็ นเมืองน่าอยูแ่ ละมี
มาตรฐาน 5 ส

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
(งบท้องถิน)

20

โครงการปรับปรุ งอาคาร
สํานักงานเทศบาลฯ

- เพืออํานวยความสะดวกกับ
ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
และเพือให้มีสถานทีปฏิบตั ิ
ราชการอย่างเพียงพอ

- ขยายอาคารสํานักงาน

21

โครงการจัดซืCอรถใช้ใน
การเกษตร

- เพือใช้ขนย้ายเต็นท์ เก้าอีC
บริ การชุมชน

- รถใช้ในการเกษตร
จํานวน 1 คัน

150,000
(งบท้องถิน)

-

22

ปรับปรุ งและซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ - เพือปรับปรุ งและซ่อมแซม
ครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ

- ครุ ภณ
ั ฑ์ทีชํารุ ดหรื อด้อย
ประสิ ทธิภาพ

500,000
(งบท้องถิน)

300,000
(งบท้องถิน)
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-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าทีมี
สถานทีปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

- มีอุปกรณ์ขนย้าย เต็นท์
เก้าอีC ไว้บริ การชุมชน

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

300,000 - มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้งานได้
(งบท้องถิน) อย่างมีประสิ ทธิภาพ

- สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที
23

24

25

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนในชุมชน
- ศูนย์ Internet ตําบล
ปรับปรุ งศูนย์ Internet ตําบล - เพือปรับปรุ งศูนย์ Internet
ตําบล ให้มีประสิ ทธิภาพมาก ของเทศบาลตําบลหาดเสีC ยว (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ได้รับความรู ้จาก Internet
ตําบล ทีมีประสิ ทธิภาพ
ยิงขึCนและเพือให้ประชาชนเข้า
มากยิงขึCน
มาใช้บริ การมากขึCน
ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ
- เพือให้พนักงานและผูม้ า
-ก่อสร้างหลังคาคลุม ขนาด
1,000,000 - เพือให้พนักงานและทีมา
พร้อมเวทีกลาง สํานักงาน
ติดต่อราชการมีทีจอดรถ หลบ กว้าง 24 ม. ยาว 35 ม. มี
(งบท้องถิน) ติดต่อราชการได้มีทีจอด
เทศบาล หมู่ที 3 ตําบลหาดเสีC ยว แดด-ฝน
พืCนทีหลังคา 840 ตรม.
รถ หลบ แดด-ฝน
- เพือใช้เป็ นลานอเนกประสงค์
- เพือให้มีลานจัดกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในทีร่ ม
36,000
- การจัดเก็บเอกสารเป็ น
โครงการจัดซืCอตูเ้ หล็กกระจก
- เพือความเป็ นระเบียบและ
- จัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์ตูเ้ หล็ก
บานเลือน
เพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน กระจกบานเลือน จํานวน (งบท้องถิน)
ระเบียบเรี ยบร้อย
9 ตู ้
สะดวกในการค้นหา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัด

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองวิชาการ
กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

26

โครงการจัดซืCอเครื องทํานํCาดืม - เพือผลิตนํCาดืมไว้อุปโภคใน
พร้อมอุปกรณ์
สํานักงาน , สถานีดบั เพลิงฯ

27

โครงการจัดซืCอตู ้ 4 ลิCนชัก
และ 15 ลิCนชัก

- เพือความเป็ นระเบียบและเพิม
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน

28

โครงการจัดซืCอชุดเครื องเสี ยง
เพือใช้ในการจัดประชุม
ประชาชนและออกจ่ายเบีCย
ยังชีพและเพือติดตัCงห้อง
ประชุมสภาเทศบาลฯ

- เพือใช้ในการจัดประชุม
ประชาชนและออกจ่ายเบีCย
ยังชีพ
- เพือติดตัCงห้องประชุมสภา
เทศบาลฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซืCอเครื องทํานํCาดืม
จํานวน 2 เครื องพร้อม
อุปกรณ์
- จัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์ตู ้ 4 ลิCนชัก
จํานวน 6 ตู ้
- จัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์ตู ้ 15 ลิCนชัก
จํานวน 2 ตู ้
- จัดซืCอชุดเครื องเสี ยง
จํานวน 2 ชุด
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- มีนC าํ อุปโภคในสํานักงาน ,
สถานีดบั เพลิงฯ

สํานักปลัดฯ

40,000
(งบท้องถิน)

-

-

- การจัดเก็บเอกสารเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สะดวก
ในการค้นหา

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

100,000.(งบท้องถิน)

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29

โครงการจัดซืCอกล้องถ่ายรู ป
ระบบดิจิตอล

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน และจัดเก็บข้อมูล

- กล้องถ่ายรู ประบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื อง

30

โครงการจัดเครื องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน , เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ และ
เครื องปริW นเตอร์

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน

31

โครงการจัดซืCอเครื อง
พลอตเตอร์ (ปริC นแบบ A1 ,A2,
A3)

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน

- จัดซืCอคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ จํานวน 5 เครื อง
- จัดซืCอเครื องคอมพิวเตอร์
สํานักงานจํานวน 1 เครื อง
- จัดซืCอเครื องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื อง
และเครื องปริW นเตอร์
จํานวน 3 เครื อง
- จัดซืCอจัดซืCอเครื อง
พลอตเตอร์ (ปริC นแบบ
A1 ,A2,A3) จํานวน
1 เครื อง
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิน)

220,000
(งบท้องถิน)

-

-

200,000
(งบท้องถิน)

-

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- มีกล้องดิจิตอลเพือใช้
สํานักปลัดฯ
เก็บรวบรวมภาพ
กิจกรรมโครงการสําคัญ
ต่าง ๆ
- มีคอมพิวเตอร์ทีเป็ น
สํานักปลัดฯ
แหล่งรวบรวมข้อมูลงาน
กองคลัง
- การปฏิบตั ิงานมี
กองสาธารณสุข
ประสิ ทธิภาพมากขึCน
กองการศึกษา

- มีเครื องปริC นแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ
ให้มีมาตรฐาน

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- บุคลากรมีความรู ้และ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)- ทักษะในการดําเนินงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

32

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขบุคลากร

- เพือพัฒนาความรู ้ทกั ษะในการ - บุคลากรกองสาธารณสุข
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขอย่าง และสิ งแวดล้อมทุกคน
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

33

โครงการจัดซืCอเครื องฉี ดนํCา
แรงดันสูง

-เพือเป็ นการดูแลรักษาความ
สะอาดรถยนต์ขนขยะ

- จัดซืCอเครื องฉี ดนํCาแรงดัน
สูง

40,000
(งบท้องถิน)

-

34

โครงการจัดสภาพแวดล้อมที
เหมาะสมและปลอดภัย
สําหรับผูส้ ูงอายุบริ เวณ
สํานักงานเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว

- เพืออํานวยความสะดวกให้กบั
ผูส้ ูงอายุทีมาติดต่อราชการ

- จัดสภาพแวดล้อมบริ เวณ
สํานักงานเทศบาลให้
เหมาะสมเพืออํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูส้ ูงอายุ

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

151

-

- เทศบาลมีครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับ
ใช้งานรักษาความสะอาด
ของครุ ภณ
ั ฑ์รถยนต์ขนขยะ
50,000
- ผูส้ ูงอายุทีมาติดต่อ
(งบท้องถิน) ราชการได้รับความ
สะดวกสบายและปลอดภัย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
ที

โครงการ

35

จัดซืCอวัสดุก่อสร้างในการ
ปฏิบตั ิงานของกองช่าง
โครงการจัดซืCอรถบรรทุกนํCา
เอนกประสงค์

36

งบประมาณและทีมา
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพือมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
- มีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
100,000
ปฏิบตั ิงานด้านช่าง
ปฏิบตั ิงาน
(งบท้องถิน)
- ซืCอรถบรรทุกนํCา
2,000,000
- เพือใช้ในการรดนํCาตาม
(งบท้องถิน)
สวนหย่อมให้ภูมิทศั น์ภายในเขต เอนกประสงค์ 6 ล้อ จํานวน
เทศบาลมีความสวยงาม
1 คัน
ร่ มรื น
- เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิง
- เพือให้มีสถานทีเป็ นศูนย์รวม - เป็ นสถานทีกลางในการ
30,000
30,000
30,000
ในการจัดซืCอจัดจ้าง
จัดซืCอจัดจ้าง
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

37

อุดหนุนศูนย์จดั ซืCอจัดจ้าง

38

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี - เพือให้การจัดเก็บภาษีเป็ นไป
ต่าง ๆ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
- จัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ
จํานวน 500 ฉบับ
- ประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว
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30,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- มีวสั ดุอุปกรณ์เพือใช้ใน
การปฏิบตั ิงานด้านช่าง
- ทําให้ภูมิทศั น์ในเขต
เทศบาลมีความสวยงามและ
การดับเพลิงมีประสิ ทธิภาพ
มากขึCน

กองช่าง
กองช่าง

- มีสถานทีกลางเป็ นศูนย์
รวมในการจัดซืCอจัดจ้าง

กองคลัง

50,000
- การจัดเก็บภาษี ได้เพิม
(งบท้องถิน) มากขึCน

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริการประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซืCอเทปวัดระยะยาว
50 เมตร จํานวน 2 อัน

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- เพิมประสิ ทธิภาพใน
การทํางาน

กองช่าง

- เพิมประสิ ทธิภาพใน
การทํางาน

กองคลัง

39

โครงการจัดซืCอเทปวัดระยะ

-เพือใช้ในการออกสํารวจวัด
และตรวจสอบระยะโครงการ
ต่างๆ ของกองช่าง

40

โครงการจัดทําแผนทีภาษี

- เพือให้การจัดเก็บภาษีเป็ นไป - สามารถจัดเก็บข้อมูลใน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เก็บได้
ระบบดิจิตอล
ครบถ้วน

80,000
(งบท้องถิน)

-

41

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี

- เพือให้เทศบาลมีแผนพัฒนา - จัดทําเอกสารแผนพัฒนา
สามปี ใช้เป็ นแนวทางการ
สามปี จํานวน 70 เล่ม
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

30,000
(งบท้องถิน)

30,000
(งบท้องถิน)
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-

30,000
- เทศบาลมีแผนพัฒนา
(งบท้องถิน) สามปี ใช้เป็ นแนว
ทางการบริ หารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2556
2557
2558
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
- การใช้จ่ายงบประมาณ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ของเทศบาลเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

42

การจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

- เพือให้เทศบาลมีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ใช้
จ่ายเงินประจําปี

- จัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 70 เล่ม

43

ปรับปรุ งเทศบัญญัติต่าง ๆ

- เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
ทํางานและการจัดเก็บภาษี

- ปรับปรุ งเทศบัญญัติต่าง ๆ
10,000
10,000
10,000
- ประสิ ทธิภาพการ
จํานวน 1 ครัCง
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) บริ หารงานเพิมขึCน

กองวิชาการฯ

44

โครงการส่งเสริ มและสนับสนุน - เพือเสริ มสร้างกระบวนการ
การจัดทําแผนชุมชน
เรี ยนรู ้ และพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการ
จัดทําแผนชุมชน

- ประชุมให้ความรู ้
คณะกรรมการทีเกียวข้อง
ในการจัดทําแผนชุมชน
- ประชาคมหมูบ่ า้ นทุก
ชุมชน

21,000
21,000
21,000
- มีแผนชุมชนทีมี
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ประสิ ทธิภาพ

กองวิชาการฯ

45

โครงการจัดซืCอชุดเครื องเสี ยง
เพือใช้ในการออกประชาคม

- จัดซืCอชุดเครื องเสี ยง
จํานวน 1 ชุด

30,000.(งบท้องถิน)

กองวิชาการฯ

- เพือใช้ในการออกประชาคม
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-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
มีประสิ ทธิภาพ

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดซืCอเครื องพ่อหมอกควัน
150,000
กําจัดยุงลายตัววัย จํานวน 2 (งบท้องถิน)
เครื อง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46

โครงการจัดซืCอเครื องพ่นหมอก เพือใช้เป็ นเครื องพ่นยากําจัด
ควัน
ยุงลายตัวเต็มวัย

47

โครงการจัดซืCอเครื องตัดหญ้า
ชนิดข้อแข็ง

เพือใช้ในงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ งแวดล้อม

จัดซืCอเครื องตัดหญ้าชนิด
ข้อแข็ง จํานวน 4 เครื อง

16,000
(งบท้องถิน)

-

48

โครงการจัดซืCอเครื องปัC มชักนํCา

เพือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

จัดซืCอเครื องปัC มชักนํCา
จํานวน 1 เครื อง

10,000
(งบท้องถิน)

10,000
(งบท้องถิน)
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

เทศบาลมีเครื องพ่น
หมอกควันสําหรับกําจัด
ยุงลายตัวเต็มวัย

กองสาธารณสุข

เทศบาลมีเครื องตัดหญ้า
สําหรับใช้ในงาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ งแวดล้อม

กองสาธารณสุข

10,000
เทศบาลมีเครื องปัC ม
(งบท้องถิน) ชักนํCาสําหรับใช้งานใน
โรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุข

-

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน

49

โครงการจัดซืCอเครื องปัW มนํCา

เพือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

จัดซืCอเครื องปัC มนํCา
จํานวน 1 เครื อง

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000
(งบท้องถิน)

50

โครงการจัดซืCอไฟฉุกเฉิ น

เพือใช้ส่องสว่างในกรณี ไฟฟ้ า
ในโรงฆ่าสัตว์ดบั

จัดซืCอไฟฉุกเฉิ น
จํานวน 2 เครื อง

20,000
(งบท้องถิน)

-

-

51

โครงการจัดซืCอครุ ภณ
ั ฑ์
จอโปรเจคเตอร์

เพือใช้ในการประชุมหรื อ
จอโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เผยแพร่ ผลงานให้กบั คณะทีมา
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

8,000
(งบท้องถิน)

-

-

52

โครงการจัดซืCอเครื องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์

เพือใช้ในการประชุมหรื อ
เครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์
80,000
เผยแพร่ ผลงานให้กบั คณะทีมา จํานวน 1 เครื อง
(งบท้องถิน)
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

-

-

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

เทศบาลมีเครื องปัW มนํCา
อัตโนมัติสาํ หรับใช้งาน
ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลมีไฟฟ้ าฉุกเฉิ น
สําหรับใช้งานใน
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลมีครุ ภณ
ั ฑ์จอ
โปรเจคเตอร์สาํ หรับใช้
เผยแพร่ ผลงาน

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

เทศบาลมีเครื องฉายภาพ กองสาธารณสุข
โปรเจคเตอร์สาํ หรับใช้
เผยแพร่ ผลงาน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที
53

54

55

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที
เพือปรับปรุ งสิ งอํานวยความ
ปรับปรุ งทีอยูอ่ าศัยสําหรับ
300,000
300,000
300,000 ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ได้รับความสะดวก
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ สะดวกสําหรับทีอยูอ่ าศัยและ ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
สําหรับทีอยูอ่ าศัย
ผูส้ ูงอายุ
สถานทีสําหรับจัดกิจกรรม
ต้นแบบเพือความเหมาะสม
ผูส้ ูงอายุ สภาพแวดล้อม และ และปลอดภัย
สภาพแวดล้อม และการ
การรับบริ การทีสะดวก
รับบริ การทีสะดวก
ปลอดภัย เพือให้ผสู ้ ูงอายุและผู ้
ปลอดภัย
พิการได้มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึCน มี
คุณภาพทีดี เพือพัฒนาคุณภาพ
ผูส้ ูงอายุ
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
เพือปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์
ปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์
90,000
90,000
90,000
เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์
กองสาธารณสุข
โรงพักสัตว์
โรงพักสัตว์ เพือรองรับจํานวน โรงพักสัตว์
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) โรงพักสัตว์ ทีได้
สุกรในพืCนอําเภอศรี สชั นาลัย
มาตรฐาน
โครงการปรับปรุ งอาคารและ
เพือปรับปรุ งอาคารและแผง
ปรับปรุ งอาคารและแผง
300,000
300,000
300,000 เทศบาลมีอาคารและแผง กองสาธารณสุข
แผงจําหน่ายเนืCอสุกร เนืCอโค จําหน่ายเนืCอสุการ เนืCอโค และ จําหน่ายเนืCอสุกร เนืCอโค (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) จําหน่ายเนืCอสุกร เนืCอโค
เนืCอกระบือ ให้ได้มาตรฐาน
และเนืCอกระบือ
และเนืCอกระบือ ทีได้
และเนืCอกระบือ
มาตรฐาน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56

โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถทีใช้
ในงานควบคุมโรค

เพือปรับปรุ งซ่อมแซม
ปรับปรุ งซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถทีใช้ รถบรรทุกขนขยะและรถที
ในงานควบคุมโรค และเพิม ใช้ในงานควบคุมโรค
ประสิ ทธิภาพต่อการปฏิบตั ิงาน

57

โครงการจัดซืCอเครื องกําเนิด
ไฟฟ้ าสํารอง

เพือใช้เป็ นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ า จัดซืCอเครื องกําเนิดไฟฟ้ า
ในกรณี ไฟฟ้ าในโรงฆ่าสัตว์ดบั สํารอง จํานวน 1 เครื อง
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 เทศบาลมีรถบรรทุกขน
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ขยะและรถทีใช้ในงาน
ควบคุมโรคในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

600,000
(งบท้องถิน)

-

-

เทศบาลมีเครื องกําเนิด
ไฟฟ้ าสํารองในกรณี
ไฟฟ้ าในโรงฆ่าสัตว์ดบั

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

58

ปรับปรุ งและซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

- เพือปรับปรุ งและซ่อมแซม
ครุ ภณ
ั ฑ์

- ครุ ภณ
ั ฑ์ทีชํารุ ดหรื อด้อย
ประสิ ทธิภาพ

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
300,000
300,000 - มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้งานได้
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) อย่างมีประสิ ทธิภาพ

59

จัดซืCอวัสดุใช้ในการปฏิบตั ิงาน

- เพือจัดซืCอวัสดุใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

- วัสดุทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

400,000
(งบท้องถิน)

400,000
(งบท้องถิน)

60

โครงการจัดซืCอเรื อ 12 ฝี พาย

- เพือใช้ในงานประเพณี
แห่กฐินทางนํCา แข่งเรื อ
(เฮือซ่วง)

- จัดซืCอเรื อ 12 ฝี พาย
จํานวน 7 ลํา

700,000
(เงิน
อุดหนุน)

700,000
(เงิน
อุดหนุน)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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400,000 - เทศบาลมีวสั ดุทีใช้ใน
(งบท้องถิน) การปฏิบตั ิงานเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ

700,000
(เงิน
อุดหนุน)

เทศบาลมีเรื อใช้ในงาน
ประเพณี แห่กฐิน
ทางนํCา แข่งเรื อ
(เฮือซ่วง)

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
- สํานักปลัดฯ
-กองคลัง
-กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
- กองวิชาการฯ
- สํานักปลัดฯ
-กองคลัง
-กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
- กองวิชาการฯ
กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ สถานที6 บุคลากร และการบริ การประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61

โครงการจัดซืCอกล้องถ่าย
วีดีทศั น์

-เพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์

- จัดซืCอกล้องถ่ายวีดีทศั น์
จํานวน 1 เครื อง

62

โครงการติดตัCงอินเตอร์เน็ต
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว

-เพือให้ประชาชนและ
- ติดตัCงอินเตอร์เน็ต Wifi
นักท่องเทียวรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร จํานวน 2 จุด
มากขึCน

160

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
(งบท้องถิน)

300,000
(งบท้องถิน)

-

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

- กองวิชาการฯ

- ประชาชนและ
นักท่องเทียวรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารมากขึCน

- กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ก่อสร้างภาชนะเก็บกักนํCา
ภายในชุมชน เพือแก้ไข
ปั ญหาภัยแล้ง

- เพือก่อสร้างภาชนะเก็บกักนํCา - ภาชนะเก็บกักนํCาภายใน
ภายในชุมชน เพือแก้ไข
ชุมชน
ปั ญหาภัยแล้ง

3

ก่อสร้างอาคารติดตัCง
เครื องสูบนํCา

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพใน
การป้ องกันระงับอัคคีภยั

4

จัดซืCอเรื อท้องแบนพร้อม
เครื องยนต์

- เพือจัดซืCอเรื อท้องแบนพร้อม - เรื อท้องแบนพร้อม
เครื องยนต์
เครื องยนต์ จํานวน 1 ลํา

5

จัดซืCอเครื องตรวจวัดปริ มาณ
นํCาฝน

- เพือจัดซืCอเครื องวัดปริ มาณ
นํCาฝน

- อาคารติดตัCงเครื องสูบนํCา

- เครื องวัดปริ มาณนํCาฝน
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- มีภาชนะเก็บกักนํCา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ภายในชุมชนเพียงพอ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

100,000
(งบท้องถิน)

-

-

- งานป้ องกันระงับอัคคีภยั
มีประสิ ทธิภาพมาก ยิงขึCน

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

-

350,000
(งบท้องถิน)

-

- เพือเพิมประสิทธิภาพ
การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

10,000
(งบท้องถิน)

-

-

- เพือเพิมประสิทธิภาพ
การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพือให้เหมาะสม เพิมความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- พนักงานดับเพลิง

งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิน)

6

ชุดแต่งกายสําหรับพนักงาน
ดับเพลิง

7

โครงการสนับสนุน หนึงตําบล - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
หนึงทีมกูภ้ ยั
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย

- สนับสนุน หนึงตําบล
หนึงทีมกูภ้ ยั

40,000
40,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

8

จัดหาและพัฒนาเครื องมือ
สื อสารเพือป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพือเตรี ยมการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

- เพือหาเครื องมือสื อสาร
ใช้งานอย่างเพียงพอ
- เพือให้มีวสั ดุอุปกรณ์เตรี ยม
ป้ องกันฯอย่างเพียงพอ

- จัดซืCอวิทยุสือสาร
จํานวน 15 เครื อง
- ดําเนินการจัดซืCอวัสดุ
อุปกรณ์การบรรเทาสา
ธารณภัย

250,000
250,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

- เพือการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็ น
เป็ นอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

- รถทีใช้ในงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

200,000
200,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

-แผนชุมชน ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 54

9

ซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
รถดับเพลิง
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ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
40,000
- เพือเพิมประสิทธิภาพ
(งบท้องถิน) การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
250,000 - การติดต่อสื อสาร
(งบท้องถิน) เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
200,000 - งานป้ องกันและบรรเทา
(งบท้องถิน) สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอาคาร
สถานีดบั เพลิง

- เพือให้อาคารดับเพลิงมีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานอยู่
เสมอ

- อาคารสถานีดบั เพลิง

11

ติดตัCงถังดับเพลิงภายในเขต
ชุมชน

- เพือเตรี ยมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั

- ติดตัCงถังดับเพลิง
จํานวน 300 หลังคาเรื อน

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 - งานป้ องกันและบรรเทา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
100,000
50,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

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

12

รถดับเพลิงตรวจการณ์ ถังนํCา
ในตัว 1,000 ลิตร

- เพือใช้ดบั เพลิงตามซอยและ
สถานทีจํากัดในชุมชน

- รถยนต์กระบะ พร้อมถัง
นํCาในตัว จํานวน 1 คัน

13

ฝึ กอบรมสัมมนาบุคลากร ,
สมาชิก อปพร.

- เพือฝึ กอบรมสัมมนา
บุคลากร , สมาชิก อปพร. ให้
สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

- บุคลากร ,สมาชิก
อปพร.
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-

1,100,000
(งบท้องถิน)

50,000
- งานป้ องกันและบรรเทา
(งบท้องถิน) สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพใน งานป้ องกันฯ
การดับเพลิงในทีแคบและ สํานักปลัดฯ
พืCนทีจํากัดได้ดียงขึ
ิ C นภัย
250,000
250,000
250,000 - เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
งานป้ องกันฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) การทํางานของบุคลากร , สํานักปลัดฯ
สมาชิก อปพร. ฯลฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที
14

15

16

17

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
- แผนป้ องกันและ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) บรรเทาสาธารณภัย มี
ประสิ ทธิภาพมากขึCน
20,000
20,000
20,000
- การป้ องกันและบรรเทา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สาธารณภัยมี
ประสิ ทธิภาพมากขึCน

จัดทําปรับปรุ งแผนป้ องกันและ - เพือเตรี ยมความพร้อมในการ - ปรับปรุ งแผนป้ องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย
1 ครัCง
ฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและ
- เพือเตรี ยมความพร้อมในการ - ซ้อมแผนในการป้ องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ร่ วมกับหน่วยงานที
เกียวข้อง
โครงการส่งเสริ มและสนับสนุน - เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
- ทีมแพทย์ฉุกเฉิ น เทศบาล
20,000
20,000
20,000
การดําเนินการระบบการแพทย์ การดําเนินการระบบการแพทย์ ตําบลหาดเสีC ยว
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)
ฉุกเฉิ น
ฉุกเฉิ นให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิงขึCน
จัดซืCอหลังคารถบรรทุก ติดตัCง - เพือใช้เป็ นรถกูภ้ ยั ช่วยเหลือ - หลังคารถบรรทุก
35,000
รถกูภ้ ยั
ผูป้ ระสบภัย
จํานวน 1 ชุด
(งบท้องถิน)

164

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

- ทีมแพทย์ฉุกเฉิ น มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงC ขึCน

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

- เพือให้บริ การประชาชน
ผูป้ ระสบภัย ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

งานป้ องกันฯ
สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื6องมือเครื6องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที
18

โครงการ
ก่อสร้างหลังคาถังนํCาภัยแล้ง 3
จุด บริ เวณหนองหิ น หมูท่ ี 2
ตําบลหาดเสีC ยว

วัตถุประสงค์
-เพือป้ องกันและยืดอายุการใช้
งานของถังนํCา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างหลังคาคลุมถังนํCา
ภัยแล้ง กว้าง 2 ม.
ยาว 2 ม. จํานวน 3 จุด
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ
- เพือยืดอายุการใช้งาน
ของถังเก็บนํCา

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.4 แนวทางการพัฒนา เพิม6 ประสิ ทธิภาพงานประชาสั มพันธ์
งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
300,000
300,000 - มีเสี ยงตามสาย
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ครอบคลุมทุกพืCนที

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

1

ก่อสร้างและปรับปรุ งเสี ยงตาม
สายเพือการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

- ก่อสร้างสถานียอ่ ยเสี ยงตาม
สายชนิดแบบไร้สายและ
ปรับปรุ ง

- ก่อสร้างสถานียอ่ ยเสี ยง
ตามสายชนิดแบบไร้สาย
และปรับปรุ ง

- เพือปรับปรุ งหอกระจายข่าว
และขยายเขตบริ การ

- ปรับปรุ งอุปกรณ์ในการ
กระจายเสี ยงหอกระจาย
ข่าวในชุมชน

100,000
(งบท้องถิน)

-

-

- เพิมประสิ ทธิภาพ
การติดต่อสื อสาร และ
การประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์กิจการ - เพือจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ - ป้ ายประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลและเผยแพร่ ขอ้ มูล กิจการของเทศบาลภายใน
กิจการของเทศบาลภายใน
ข่าวสารภายในชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

100,000
(งบท้องถิน)

-

-

- ประชาชนมีความเข้าใจ
การทํางานและมีส่วนร่ วม
มากขึCน

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

- 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

2

ปรับปรุ งหอกระจายข่าวและ
ขยายเขตบริ การ
- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสีC ยว ปี 56

3

- ประชาคม ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
-แผนชุมชน ม.3 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
-แผนชุมชน ม.5 ต.หาดเสีC ยว ปี 55
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.4 แนวทางการพัฒนา เพิม6 ประสิ ทธิภาพงานประชาสั มพันธ์
ที
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพิมประสิ ทธิภาพ
- เพือประชาสัมพันธ์กิจการ
- ช่องทางต่างๆ ในการ
ต่างๆ ของเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น สื อสิ งพิมพ์
- สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
สื อวิทยุ การจัดนิทรรศการหรื อ ประชาชนและเทศบาล
กิจกรรมการประกวดต่างๆ ฯลฯ
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 - ประชาชนรับทราบ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างทัวถึงและมี
ทัศนคติทีดีและให้ความ
ร่ วมมือกับเทศบาล

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
300,000
200,000 - ตลาดสดเทศบาลได้
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) มาตรฐาน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ที

โครงการ

1

ปรับปรุ งตลาดกลางสิ นค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตร หมูท่ ี 2
ตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ได้ตลาดสดทีได้
- ปรับปรุ งตลาดตาม
มาตรฐาน และสามารถพัฒนา มาตรฐานตลาดสดน่าซืCอ
ปรับปรุ ง ตลาดให้เป็ นตลาดสด
น่าซืCอระดับ 5 ดาว อย่างยังยืน

2

ปรับปรุ งโรงฆ่าสุกร ม.1
ตําบลหาดเสีC ยว

- เพือให้ได้โรงฆ่าสุกรที
มาตรฐาน

- ก่อสร้างลาน/ถนน คสล.
500,000
500,000
500,000 - โรงฆ่าสุกรได้มาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ
และอืน ๆพร้อมปรับปรุ ง
(งบท้องถิน/ (งบท้องถิน) (งบท้องถิน)
ภูมิทศั น์
เงินอุดหนุน)

3

จัดตัCงสถานธนานุบาล

- เพือจัดตัCงสถานธนานุบาล
บริ การประชาชน

- เพือจัดตัCงสถาน
ธนานุบาล 1 แห่ง

-

168

-

2,000,000 - เพืออํานวยความสะดวก
(งบท้องถิน/ แก่ประชาชนในเขต
งบอุดหนุน) เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

ก่อสร้างปรับปรุ งตลาดสด
เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสีC ยว

- เพือเพิมมาตรฐานให้กบั
ตลาดสด

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
บริ เวณทางเข้าตลาด
-ก่อสร้างป้ ายตลาดสด
-ปรับปรุ งตัวอาคารตลาด
ให้มีความสะดวกและได้
มาตรฐานเพิมขึCน
-ถนนภายในตลาดและอืนๆ

5

ก่อสร้างป้ ายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 1
ตําบลหาดเสีC ยว

- ก่อสร้างป้ ายโรงฆ่าสัตว์

- ก่อสร้างป้ ายโรงฆ่าสัตว์
ขนาด กว้าง 1 ม. ยาว 3 ม.
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
(งบท้องถิน)

10,000
(งบท้องถิน)

-

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ กองสาธารณสุขฯ
สะดวกสบายในการ
จับจ่ายซืCอสิ นค้าในตลาด
สดเทศบาลฯ

- เพือให้ประชาชนที
สัญจรไป-มา ได้ทราบถึง
สถานทีโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ6น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
ที

โครงการ

6

ขยายเขตประปา ภายในตลาด
สดเทศบาล หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสีC ยว

- เพือให้ผคู ้ า้ ขายของในตลาดสด -ขยายระบบประปาและ
ได้มีประปาใช้
ติดตัCงมิเตอร์

งบประมาณและทีมา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบท้องถิน)

7

ขยายเขตไฟฟ้ า ภายในตลาด
สดเทศบาล หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสีC ยว

- เพือให้ผคู ้ า้ ขายของในตลาดสด -ขยายระบบไฟฟ้ าและ
ได้มีไฟฟ้ าใช้
ติดตัCงมิเตอร์

500,000
(งบท้องถิน)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-

2559
(บาท)
-

-

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

-ผูค้ า้ ขายของในตลาด
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้นC าํ

กองช่าง

-ผูค้ า้ ขายของในตลาด
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้ไฟฟ้ า

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
เทศบาลตําบลหาดเสี&ยว
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.1 แนวทางการพัฒนา บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อมทีย6 ั6งยืน
ที
1

2

3

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพือให้ประชาชนมีความรู ้ - ประชาชนในเขตเทศบาล
10,000
10,000
10,000
- ให้ประชาชนมีความรู ้
โครงการให้ความรู ้การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการพัฒนา
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) และสามารถพัฒนา
สิ งแวดล้อมแก่ประชาชน (ทสม.) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
สิ งแวดล้อม
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ชุมชน
- เพือให้เทศบาลร่ มรื น
- ให้เทศบาลมีสภาพภูมิ
350,000
350,000
350,000 - ในเขตเทศบาลมีความ
ในเขตเทศบาล
สวยงาม มีทีพักผ่อนหย่อนใจ ทัศน์ร่มรื นและเป็ นเมืองน่า (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ร่ มรื นและสวยงาม
เป็ นเมืองน่าอยู่
และเพิมพืCนทีสี เขียวให้เป็ น
อยู่ ก่อสร้างสวนหย่อม
เมืองน่าอยู่
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ

- เพือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีทีพักผ่อนหย่อน
ใจและออกกําลังกาย

- ก่อสร้างสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
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-

-

5,000,000 - ประชาชนในเขต
(งบท้องถิน, เทศบาลฯ มีทีพักผ่อน
งบอุดหนุน) หย่อนใจและที
ออกกําลังกาย

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.1 แนวทางการพัฒนา บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อมทีย6 ั6งยืน
ที
4

โครงการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์หนองผักลุง
บริ เวณ หมู่ที 1,2 ตําบล
หาดเสีC ยว

วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาสิ งแวดล้อม
บริ เวณรอบหนองผักลุง
เพือให้เกิดความร่ มรื นและ
สวยงาม เป็ นทีพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- พัฒนาสิ งแวดล้อมบริ เวณ
ในชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยว
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งบประมาณและทีมา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบท้องถิน)

ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ

- ประชาชนมีทีพักผ่อน
หย่อนใจและทีออกกําลัง
กายเพิมขึCน

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.2 แนวทางการพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ6 งแวดล้ อมโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที

โครงการ

1

โครงการร่ วมใจพัฒนา
(พุธพัฒนา)

- เพือพัฒนางานสิ งแวดล้อม
โดยประชาชนมีส่วนร่ วม

2

โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน
และทีสาธารณะ

-ปลูกต้นไม้ในเขตชุมชน
-เพือให้เทศบาลร่ มรื นและ
สวยงามและสร้างพืCนทีสี เขียว
ลดภาวะโลกร้อน

- พัฒนางานอนามัยและ
สิ งแวดล้อมในชุมชนเขต
เทศบาล
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
- งานอนามัยสิ งแวดล้อม
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ในเขตเทศบาลตําบล
หาดเสีC ยวดีขC ึน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

300,000
300,000
300,000 -ในเขตเทศบาลมีความร่ ม กองสาธารณสุขฯ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) รื นและสวยงาม

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื& นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
ที
1

2

3

4*

5*

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการสนับสนุนการปลูก
- เพือเป็ นการป้ องกันพังทลาย - ลด/ป้ องกันการพังทลาย
10,000
10,000
10,000
- หน้าดินในพืCนทีเสี ยง กองสาธารณสุขฯ
หญ้าแฝก
ของหน้าดินในพืCนทีทีเสี ยงต่อ ของหน้าดินในพืCนทีเสี ยง
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ไม่ถูกกัดเซาะ/พังทลาย
การพังทลายในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่
- เพือระดมความเห็นการ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
20,000
20,000
20,000
- ประชาชนได้ระดม
กองสาธารณสุขฯ
พัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ความเห็นในการพัฒนา
เป็ นเมืองน่าอยู่
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - สร้างจิตสํานึกรักษ์
- ชุมชนในเขตเทศบาล
20,000
20,000
20,000
- ประชาชนในเขต
กองสาธารณสุขฯ
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม
สิ งแวดล้อม
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เทศบาลมีจิตสํานึก
มากขึCน
58,950,000
- ป้ องกันนํCาท่วมและ
กองช่าง
ก่อสร้างเขือนเรี ยงหิ นริ มแม่นC าํ ยม - ป้ องกันการพังทลายของดิน - ริ มตลิงแม่นC าํ ยม
หมู่ที 3,4,5 ต.หาดเสีC ยว
และป้ องกันนํCาท่วม
ในเขตเทศบาล
(งบท้องถิน/
ป้ องกันตลิงพัง
ในระยะยาว
งบอุดหนุน)
(53)
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างเขือนเรี ยงหิ นป้ องกัน
ตลิงพังบริ เวณโรงสูบนํCาประปา
หมู่ที 1,2 ตําบลหาดเสีC ยว
(53)

- ป้ องกันการกัดเซาะของนํCา

- ก่อสร้างเขือนเรี ยงหิ น
ยาว 100 เมตร
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10,000,000
(งบท้องถิน/
งบอุดหนุน)

-

-

- ป้ องกันนํCาท่วมและ
ป้ องกันตลิงพัง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบําบัดนํา& เสี ย
ที
1

2

3

โครงการ
โครงการผลิตสารชีวภาพบําบัด
นํCาเสี ย

วัตถุประสงค์

- เพือการบริ หารจัดการขยะ
เปี ยกอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
- เพือใช้สารชีวภาพบําบัดนํCา
เสี ยในชุมชน
-เพือลดการใช้สารเคมีในการ
ล้างทําความสะอาดในงาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ งแวดล้อมของเทศบาล
ส่งเสริ มการจัดทําและปรับปรุ ง
- เพือป้ องกันปั ญหานํCาเสี ยใน
บ่อพักนํCาเสี ยและบ่อดักไขมัน
ชุมชนและการปล่อยนํCาเสี ยลง
แม่นC าํ สาธารณะ
โครงการจ้างเหมาลอกท่อและราง - เพือป้ องกันการอุดตันของ
ระบายนํCาเสี ยในเขตเทศบาล
ท่อและระบายนํCา

- ชุมชนในเขตเทศบาล
- ตลาดสดและรางระบาย
นํCา /โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 - ทําให้เทศบาลมี
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) สารชีวภาพใช้ในงาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ งแวดล้อม
-ชุมชนมีและสามารถผลิต
สารชีวภาพใช้ในการบําบัด
นํCาเสี ยและการเกษตร

- ปรับปรุ งบ่อพักนํCาเสี ย
และบ่อดักไขมัน

200,000
(งบท้องถิน)

200,000
(งบท้องถิน)

- ลอกท่อและรางระบาย
นํCาในเขตเทศบาล

50,000
(งบท้องถิน)

50,000
(งบท้องถิน)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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200,000 - มีเทคนิควิธีการแก้ไข
(งบท้องถิน) ปั ญหามลพิษและพลังงาน
ประยุกต์ใช้ในชุมชน
50,000 - เพือให้นC าํ เสี ยและ
(งบท้องถิน) สิ งปฎิกลู ไหลได้สะดวก
ไม่อุดตัน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
สํานักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
หน่วยงาน
2557
2558
2559
จะได้รับ
ทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- รณรงค์สร้างจิตสํานึกใน
40,000
40,000
40,000
- บ้านเมืองมีความสะอาด กองสาธารณสุขฯ
การรักษาความสะอาดถนน (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) เรี ยบร้อยบนท้องถนน
และสถานทีสาธารณะ
และสถานทีสาธารณะ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดถนนและสถานที
สาธารณะ

- เพือให้สร้างจิตสํานึกร่ วม
แรงร่ วมใจรักษาความสะอาด
ถนนและสถานทีสาธารณะ

2

จัดซืCอวัสดุอุปกรณ์เกียวกับ
การเก็บขยะมูลฝอย

- เพือให้การเก็บขยะมูลฝอย
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และรวดเร็ ว

- วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ
ขยะมูลฝอย เช่น ถุงมือ
รองเท้า ถังรองรับขยะ
และไม้กวาด ฯลฯ

100,000
100,000
100,000 - ทําให้เทศบาลมีวสั ดุ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) อุปกรณ์ในการเก็บขยะ
มูลฝอยอย่างเพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

3

รณรงค์แยกขยะมูลฝอยและการ
กําจัดขยะมูลฝอย

- เพือความสะดวกในการนํา
สิ งของทีไม่ได้ใช้แล้ว
นํากลับมาใช้ใหม่
- เพือให้เกิดสุขลักษณะของ
อาคารสถานที และ
เขตเทศบาล

- ชุมชนในเขตเทศบาล
- เขตเทศบาลสะอาด
เรี ยบร้อย

20,000
20,000
20,000
- สามารถกําจัดขยะมูล
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ฝอยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- อาคารสถานทีมีความ
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

กองสาธารณสุขฯ
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที
4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขยะรี ไซเคิลในโรงเรี ยน - เพือลดปริ มาณขยะใน
ชุมชนและการนําสิ งของที
ไม่ได้ใช้แล้วนํากลับมาใช้
ใหม่
- เพือสร้างจิตสํานึกร่ วมแรง
ร่ วมใจรักษาความสะอาด
โครงการปรับปรุ งสถานทีสําหรับ -เพือให้เทศบาลมีสถานที
กําจัดขยะเทศบาล
กําจัดขยะมูลฝอยทีถูกหลัก
สุขภิบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล
- รณรงค์สร้างจิตสํานึกใน
การลดปริ มาณขยะ

-ขนาดบ่อกว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. และ
อืนๆ
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- สามารถกําจัดขยะมูล
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ฝอยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- ปริ มาณขยะลดลง
- ประชาชนรู ้จกั คัดแยก
ขยะในครัวเรื อน
500,000
500,000
500,000 -ทําให้มีสถานทีสําหรับ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) กําจัดขยะทีถูกหลัก
สุขาภิบาล

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

7

โครงการชุมชนปลอดขยะ
(ZERO WASTE)
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
80 ชุมชน

- เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับภาวะโลกร้อน
- เพือส่งเสริ มให้ อปท. และ
ชุมชนมีการดําเนินงานเพือ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
- เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิตP ิ
พระบรมราชินีนาถ
- เพือส่งเสริ มสนับสนุนให้
เกิดความร่ วมมือระหว่าง
ประชาชนกับ อปท. ในการ
ดําเนินงานด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว

178

งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
- เกิดความร่ วมมือ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ระหว่างชุมชนและ อปท.
ในการลดการปล่อย
คาร์บอน

30,000
30,000
30,000
- ลดปริ มาณขยะ
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) - การนํากลับมาใช้ใหม่
- เกิดการคัดแยกขยะ
ระดับครัวเรื อน

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที
8

โครงการ
โครงการคาร์บอนฟุตพริC นท์

วัตถุประสงค์
- เพือลดการปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ
- เพือทราบปริ มาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- หน่วยงานในเทศบาล
ตําบลหาดเสีC ยว
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งบประมาณและทีมา
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
2557
2558
2559
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
-เทศบาลตําบลหาดเสีC ยว
(งบท้องถิน) (งบท้องถิน) (งบท้องถิน) ทราบปริ มาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ
-นําไปสู่การลดปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ

หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

