ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขาภิบาลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 จานวนพื้นที่
ประมาณ 0.51 ตารางกิโลเมตร
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 เปลี่ยนเขตสุขาภิบาลหาดเสี้ยวใหม่ จากเดิม 0.51 ตารางกิโลเมตร
เป็น 6.04 ตารางกิโลเมตร
(3) พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ยกฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
(4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบรวมสภาตาบลหาดเสี้ยวเข้ากับเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง ลงวันที่ 15
กันยายน 2547 รวมพื้นที่ จากเดิม 6.04 ตารางกิโลเมตร เป็น 44 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามถนน
สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 67 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 540
กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตาบลหาดเสี้ยว และตาบลป่างิ้ว ไป
ยังหลักเขตที่ 1 ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว (เดิม) และมาตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 102
ตอน ศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ์ มาบรรจบหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด 845384
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเส้นแบ่งตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 และตาบล
ป่า งิ้ว จนมาบรรจบหลักเขตที่ 3 ที่บริเวณพิกัด 905345 ที่จุดเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว และตาบล
หนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 และตาบลท่าชัย
ลงไปทางทิศใต้ จนมาบรรจบหลักเขตที่ 4 ที่บริเวณพิกัด 875327 ที่จัดแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว และตาบล
หนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสี้ยว
กับตาบลหนองอ้อ อา เภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จนบรรจบหลักเขตที่ 4 ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
(เดิม) และมาตามเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3 บ้านหาดสูง กับ ตาบลหนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย จนบรรจดหลั กเขตที่ 5 ที่บริเวณพิกัด 770360 ที่จุดเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว กับตาบล
บ้านแก่ง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
จากหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ยว กับตาบลบ้านแก่ง อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.3 เขตการปกครองและการบริหาร
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตาบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 5 และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลหนองอ้อ จานวนพื้นที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
รายการ
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ้าน

ปีปัจจุบัน(2557)
3,258
3,877
6,932
3,270

ปีที่แล้ว(2556)
3,291
3,711
7,002
3,195

ปีที่แล้ว(2555)
3,311
3,700
7,011
3,126

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)

ประชากร / ความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 จากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
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แผนที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว

1.4 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ายมไหลผ่าน ภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน มีนาคม -มิถุนายน
ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน พฤศจิก ายน - กุมภาพันธ์
1.5 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณฝั่งแม่น้ายม และสองข้างทางถนนสาย
หลัก ได้แก่ ถนนสายสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ์ พื้นที่ประชาชนอยู่หนาแน่นที่สุด ได้แก่ บ ริเวณ
ตลาดสด และตลาดกลางฯ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย
และทอผ้าพื้นเมือง

12

2. สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/การจราจร มีถนนหลวงสายหลัก สายที่ใช้ติดต่อระหว่างเทศบาลกับอาเภอและ
จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ถนนสายศรีสัชนาลั ย - สวรรคโลก , ถนนสายศรีสัชนาลัย- แพร่,ถนนศรีสัชนาลัย อุตรดิตถ์ , ถนนศรีสัชนาลัย - สารจิตร สาหรับถนนสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนน คสล . รองลง
ไปเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยาง การคมนาคมใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล
2.2 การประปา
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้าประปา
จานวน
3,255 หลังคาเรือน
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา
ของส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประปาภูมิภาค 1
แห่ง
ประปาหมู่บ้าน แห่ง
น้าประปาที่ผลิตได้
จานวน 5,000 ลบ.ม. / วัน อัตราการผลิต 2,500 ลบ.ม./ชม.
น้าประปาที่ต้องการใช้
จานวน
2,500
ลบ.ม. /วัน
แหล่งน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปา คือ ( ) แหล่งน้าใต้ดิน ( √ ) แหล่งน้าผิวดิน
มีแหล่งน้าสาหรับผลิตน้าประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี
( √ ) มี (ระบุ) 1. อ่างเก็บน้าห้วยแม่สูง
2.3 การไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
3,267 หลังคาเรือน
ถนน ตรอก ซอย มีไฟฟ้าสาธารณะ
ถนน ตรอก ซอย ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จานวน 1,086 จุด

ไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวน
จานวน

3 หลังคาเรือน
92
สาย
6
สาย

2.4 การสื่อสารโทรคมนาคม
1) มีสานักงานบริการของบริษัททีโอที จากัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย 1 แห่ง ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาล
- มีผู้ใช้โทรศัพท์ ในเขตเทศบาล
จานวน 1,102 หมายเลข
- มีโทรศัพท์สาธารณะ ในเขตเทศบาล
จานวน
21 หมายเลข
- มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
- มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
2) มีที่ทาการไปรษณีย์ สาขาศรีสัชนาลัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการ รับ - ส่ง
ไปรษณีย์ พัสดุและธนาณัติ ฯลฯ
3) มีเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ในเขตเทศบาล ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90
ของพื้นที่

13

2.5 สถานที่ราชการ และหน่วยงานต่างๆ
1. ที่ทาการปกครองอาเภอศรีสัชนาลัย
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสัชนาลัย
3. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสัชนาลัย
4. สานักงานสัสดีอาเภอศรีสัชนาลัย
5. สานักงานที่ดินอาเภอศรีสัชนาลัย
6. สานักงานสรรพากรอาเภอศรีสัชนาลัย
7. สานักงานท้องถิ่นอาเภอศรีสัชนาลัย
8. สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีสัชนาลัย
9. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
10. สถานีตารวจภูธรศรีสัชนาลัย
11. โรงเรียนเมืองเชลียง
12. โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
13. โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรีสัชนาลัย
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุโขทัย
2.6 ธนาคาร
1. ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย
2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสัชนาลัย
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย
5. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย
2.7 ลักษณะการใช้ที่ดิน
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินสาหรับประกอบการเกษตรกรรมและการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
อยู่อาศัย ประชากรอยู่กันหนาแน่นในเขตชุมชน พื้นที่บางส่วนประชากรใช้ที่ดินสาหรับก่อสร้างร้านค้าและ
อาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พื้นที่เกษตรกรรม
3,902 ไร่
- พื้นที่พักอาศัย
800 ไร่
- พื้นที่พาณิชยกรรม
120 ไร่
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
80 ไร่
- พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ
77 ไร่
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- สวนสาธารณะ/นันทนาการ
- พื้นที่ว่าง

10
450

ไร่
ไร่

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลมีประชากรส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูก
มีจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการยุบรวมสภาตาบลหาดเสี้ยวมารวมกับเทศบาล พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น
พืชล้มลุก ซึ่งปลูกตามฤดูกาล เช่น ข้าว , ถั่วเหลือง , ถั่วแขก และพืชผักสวนครัว เป็นต้น
เกษตรกรรม
พื้นที่ทานา
4,897 ไร่
ผลผลิต
2,938 ตัน / ปี
พื้นที่ทาสวน ประมาณ
877 ไร่
พืชสวนที่สาคัญ ได้แก่
1. มะม่วง
จานวน
168 ไร่
ผลผลิต
242 ตัน / ปี
2. สัก
จานวน
183 ไร่
ผลผลิต
64 ตัน / ปี
3. ยางพารา
จานวน
96 ไร่
ผลผลิต
13 ตัน / ปี
4. มะนาว
จานวน
61 ไร่
ผลผลิต
81 ตัน / ปี
5. อื่นๆ
จานวน
205 ไร่
ผลผลิต
- ตัน / ปี
พื้นที่ทาไร่
ประมาณ
1,348 ไร่
พืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่
1. อ้อยโรงงาน จานวน
773 ไร่
ผลผลิต
6,606 ตัน / ปี
2. อื่นๆ
จานวน
394 ไร่
ผลผลิต
- ตัน / ปี
ปศุสัตว์
จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ
โค
143
ตัว
กระบือ
365
ตัว
สุกร
810
ตัว
เป็ด
259
ตัว
ไก่
3,851
ตัว
อื่นๆ
200
ตัว
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3.2 การอุตสาหกรรม
มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าซิ่นตีนจก , ผ้าพื้นเมืองลายต่าง ๆ , ตีเหล็ก
และมีอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 7 แห่ง
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป หรือ
มีทรัพย์สินเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป)
จานวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
แห่ง (มีคนงาน 10 – 49 คน หรือ
มีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท)
จานวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
134 แห่ง (มีคนงานต่ากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สิน
ถาวรไม่เกิน 1 ล้านบาท) ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรม
1) ทาโลหะเป็นของใช้ (โรงกลึงเหล็ก)
2) ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
3) พันไดนาโม
4) เชื่อมประสานโลหะ
ฯลฯ

3.3 การพาณิชย์และบริการ
การพาณิชย์
ธนาคาร
5
แห่ง
สถานีบริการน้ามัน
2
แห่ง
บริษัท
14
แห่ง
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
3
แห่ง
ตลาดสด
3
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
328
แห่ง
โรงฆ่าสัตว์
1
แห่ง
สถานบริการ
โรงแรม
4
แห่ง
ร้านอาหาร
8
แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง
อื่นๆ
แห่ง (รวมสถานบริการ)
3.4 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
การทอผ้าพื้นเมืองในหมู่บ้าน ตาบลหาดเสี้ยว ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีพิพธิ ภัณฑ์ผ้าทองคาร้านสาธร และเป็นหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และเป็นทางผ่านสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอาเภอศรีสัชนาลัย เช่น
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) , ต้นสักใหญ่ เป็นต้น
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4. ด้านสังคม
4.1 ชุมชน
ชุมชน ประกอบไปด้วย 7 ชุมชน จานวนบ้าน 3,270 หลังคาเรือน จา นวนประชากรในชุมชน
6,932 คน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านหาดเสี้ยวใต้
จานวน 1,082 หลังคาเรือน จานวนประชากร 2,008 คน
2. ชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ จานวน 1,155 หลังคาเรือน จานวนประชากร 1,977 คน
3. ชุมชนบ้านหาดสูง
จานวน 380 หลังคาเรือน จานวนประชากร 1,023 คน
4. ชุมชนบ้านใหม่
จานวน 200 หลังคาเรือน จานวนประชากร 562 คน
5. ชุมชนบ้านป่าไผ่
จานวน 113 หลังคาเรือน จานวนประชากร 356 คน
6. ชุมชนบ้านหนองอ้อ
จานวน 117 หลังคาเรือน จานวนประชากร 398 คน
7. ชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
จานวน 223 หลังคาเรือน จานวนประชากร 608 คน
4.2 ศาสนา
- การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ร้อยละ 99
- มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
วัด (ราษฎร์)
จานวน 6 แห่ง
ที่พักสงฆ์
จานวน 1 แห่ง
ศาลเจ้า
จานวน 1 แห่ง
4.3 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
ก. งานบวชช้าง จัดในวันที่ 7 - 8 เมษายน ของทุกปี
เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่ เชื่อกันว่าได้กุศลมาก ได้เป็นญาติและสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ งานบรรพชาและอุปสมบทที่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ จัดงานบวชให้ลู กหลานโดยแห่
นาคด้วยช้างตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสั นดรชาดก
และตามที่เห็นว่าสวยงาม เหมาะสม และผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันต่าง ๆ จัดเป็น
ขบวนแห่นาครอบ ๆ หมู่บ้านในวันที่ 7 เมษายน และบวช ในวันที่ 8 เมษายนของทุกปี จัดเป็นประเพณี
เรื่อยมา
ข. งานสงกรานต์ จัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี กิจกรรม เป็นงานสงกรานต์นั่นเอง แต่
จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ การอาบน้าก่อนกา โดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน จะไปอาบน้าในแม่น้ายมแต่เช้า
มืดก่อนกา (อีกา) ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ชาระล้าง
มลทิน ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย ใจ ให้ไหลไปตามน้าให้หมดสิ้น เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของ
ชีวิตในปีใหม่ต่อไป
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ค. งานสงกรานต์คนแก่ จัดงานในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี
กิจกรรม เป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่า สังขารผู้เฒ่า
หนุ่มสาวจะเดินทางมาขอขมา รดน้าดาหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ และจะทาพิธี การบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า ผู้แก่
ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน
ง. งานกาฟ้า จะจัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 ค่า ของทุกปี
กิจกรรม เป็นประเพณี ดั้งเดิมของชาวไทยพวน ที่คนโบราณกาหนดให้มีการพักผ่อนหลังจาก
การคร่าเคร่งงานมาเป็นแรมปี และจัดให้มีการทาบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบค รัว พร้อมทั้ง
อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ จะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น หม่าอื้อ นางกวัก นางด้ง หม่าเตย ลิงลม
เป็นต้น
จ. งานจุดบั้งไฟ จัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ของทุกปีกิจกรรม คืองาน
ขอฟ้าขอฝนจากเทวดา เพือ่ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และพืชผลอุดมสมบูรณ์
ฉ. งานประเพณีแห่องค์กฐินทางน้าของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว
ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นิยมทากันตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 การตกแต่งองค์
กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างส วยงาม ติดตามด้วยขบวนเรือแข่ง (เฮือซ่วง) มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า 10 ฝีพาย
จนถึง 50 ฝีพาย ประเพณี ดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี แล้ว เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ช. งานประเพณีร่วมบุญร่วมทานวันออกพรรษ าไทยพวนหาดเสี้ยว จะจัดขึ้นในเดือน 11
ของทุกปี คือ การเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีการทาอาหารมาถวายพระภิกษุ ข้าวกระยาสารท ข้าวยาคู ข้าวทิพย์
บริเวณบนศาลาจะมีการประดับตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ธงชัย ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์ การฟัง
เทศน์มหาชาติจนครบ 13 กัณฑ์ เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์อันยิ่งใหญ่
4.4 การศึกษา
โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนย์เด็กเล็ก
รัฐบาล
3
แห่ง เอกชน
1
แห่ง
โรงเรียนระดับประถม
รัฐบาล
2
แห่ง เอกชน
แห่ง
โรงเรียนระดับมัธยม
รัฐบาล
2
แห่ง เอกชน
แห่ง
วิทยาลัย
รัฐบาล
แห่ง เอกชน
แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
รัฐบาล
1
แห่ง เอกชน
แห่ง
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ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ห้องเรียน
โรงเรียน
ระดับ
สังกัด
(ห้อง)
โรงเรียนเมืองเชลียง
มัธยมศึกษา
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
47
มัธยมศึกษา เขต 38

นักเรียน
ครู/อาจารย์
(คน)
(คน)
1,680 ครู 100

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

ประถมศึกษา

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2

27

933

ครู 45

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

ประถมศึกษา
(ขยายโอกาส)

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2

8

145

ครู 12

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว

ปฐมวัย

เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

12

147

ครูผู้ดูแลเด็ก 2
ผู้ดูแลเด็ก 10

สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

12

732

ครู 15

106

3,637

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ ประถมศึกษา –
การศึกษาตามอัธยาศัย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวม
4.5 สถานพักผ่อนหย่อนใจ
ลานกีฬาท้องถิ่น
6
สนามกีฬาเอกชน
อื่นๆ (ระบุ)
4.6 สาธารณสุข
โรงพยาบาล รัฐบาล
เอกชน
อื่นๆ (ระบุ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย

แห่ง
แห่ง
แห่ง
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

184

สวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ

-

แห่ง
แห่ง

เตียงคนไข้
เตียงคนไข้
เตียงคนไข้
คลินิก

60
3

เตียง
เตียง
เตียง
แห่ง
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4.7 การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
วิธีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
โดยมี (√ ) จัดเก็บเอง
( ) จ้างเอกชน
ปริมาณขยะมูลฝอย
12 ตัน / 1 วัน
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
1) ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา
รถอัด
1) ขนาดความจุ 12 ลบ.เมตร 2) ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร
รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย
คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย 300 ใบ
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย 17
คน
มีที่ดินสาหรับทิ้งขยะมูลฝอย
32
ไร่
มีเตาเผาขยะมูลฝอย
เตา
รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2
คัน (ของเอกชน)
สถานที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล
แห่ง มีถังเก็บรวมทิ้ง
50
ถัง
4.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556) - ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นผู้เสียชีวิต
- คน บาดเจ็บ คน
- ทรัพย์สินมูลค่า - บาท
- รถบรรทุกน้า จานวน 2 คัน (แยกเป็นขนาดบรรจุน้า)
คันที่ 1 จุน้าได้ 12,000 ลบ.ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544 ราคา 2,105,000 บาท
คันที่ 2 จุน้าได้ 10,000 ลบ.ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 4,846,800 บาท
3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จานวน 1 เครื่อง
4) เครื่องสูบน้าแบบหัวรถไถ จานวน 5 เครื่อง
5) เครื่องตัดหญ้า
จานวน 4 เครื่อง
6) เลื่อยโซ่ยนต์
จานวน 1 เครื่อง
7) พนักงานดับเพลิง จานวน 10 คน
8) พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง 4 คน
9) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 130 คน
10) การซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา
จานวน 1 ครั้ง
11) สถิติการเกิดอุทกภัยในรอบปี - ครั้ง สูญเสียทรัพย์สินมูลค่า - บาท
12) สถิติการเกิดวาตภัยในรอบปี 1 ครั้ง สูญเสียทรัพย์สินมูลค่า 36,254 บาท
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4.9 อาชญากรรม
ประชากรในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ระดับสูง คดีส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร ไม่ปรากฏว่ามีคดีอาชญากรรมร้ายแรงและสะเทือนขวัญเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แหล่งน้า
1) หนอง บึง จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1.1 หนองเอี่ยน
1.2 หนองผักลุง
1.3 หนองหิน
1.4 หนองเหล่าหลวง
2) คลอง ลาธาร ห้วย แม่น้า จานวน 4 แห่ง ได้แก่
2.1 แม่น้ายม
2.2 คลองตานะ
2.3 คลองโค้ง
2.4 คลองผักลุง
5.2 การระบายน้า
1) พื้นที่น้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ
- ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้าท่วมนานที่สุด
5 วันประมาณช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
3) เครื่องสูบน้า
มีจานวน
5 เครื่อง
5.3 ขยะ
1) ปริมาณขยะ 12 ตัน / วัน
2) รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น
ก. รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
ข. รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546
ค. รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2551
3) ขยะที่เก็บขนได้ จานวน 25 ลบ.ม./วัน
4) ขยะที่กาจัดได้ จานวน 25 ลบ.ม./วัน
กาจัดขยะโดยวิธี
 กองบนพื้น
 กองบนพื้นแล้วเผา
 ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  หมักทาปุ๋ย
 เผาในเตาเผาขยะ  อื่น ๆ (ฝังกลบไม่ถูกสุขลักษณะ)
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5) ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาจัดใช้ 32 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง
7
กม.
- ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จานวน 8
ไร่
- เหลือที่ดินกาจัดขยะได้อีก
จานวน 24
ไร่
- คาดว่าจะสามารถกาจัดขยะได้อีก
19
ปี
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสาหรับกาจัดขยะ
- ท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2536
ราคา 305,104 บาท
- เช่าที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. ราคา บาท
7) ที่ดินสารองที่เตรียมไว้สาหรับกาจัดขยะ จานวน
ไร่
ที่ตั้ง
ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง
กม.
6. สภาพการเมือง การบริหาร
6.1 โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหารเทศบาล ประกอบด้วย หน่วยงาน 6 กอง คือ สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา
มีคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร พัฒนานโยบาย และแนวทาง
การให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย
1. นางรุ่งอรุณ
คาโมง
นายกเทศมนตรี
2. นายวิเชียร
ปัญญาสิน
รองนายกเทศมนตรี
3. นายประวัติ
แสนสุรีย์รังสิกุล
รองนายกเทศมนตรี
4. นางกลิ่นแก้ว
เทียนสันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายไกรศรี
ขีดขั้น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ส่วนงาน
จานวนพนักงานเทศบาลตามระดับ
รวม
จานวนลูกจ้าง
1
2
3
4
5
6
7
8
ประจา ภารกิจ ทั่วไป
สานักปลัด
1
3
2
1
7
2
9
12
กองคลัง
3
1
1
5
5
4
กองช่าง
2
1
3
5
7
กองสาธารณสุขฯ 1
1
2
1
4
17
กองการศึกษา
2
1
3
8
1
กองวิชาการฯ
1
1
1
3
2
รวม
2
2
5
6
7
1 23
3
33
41

รวม
23
9
12
22
9
2
77
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ภารกิจและหน้าที่หลัก
1. การบารุงรักษาทาง/การระบายน้า
2. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. จัดให้มีตลาด
6. ให้มีและบารุงไฟฟ้า/แสงสว่าง
7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
9. ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
10. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
11. บารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
6.2

รายการ

สถานการณ์คลังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
6.2.1 การบริหารรายรับ รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ปี พ.ศ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
รายรับ
รายจ่าย

48,639,677.46
40,532,122.48

56,720,036.16
47,463,422.30

การคลัง
รายรับ รวมทั้งสิ้น 63,855,117.20 บาท แยกเป็น
1) ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
รวมทั้งสิ้น
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบารุงท้องที่
- ภาษีป้าย
- อากรการฆ่าสัตว์
2) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้
รวมทั้งสิ้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา

2,079,657.70
1,436,718.00
63,218.70
419,892.00
159,829.00
27,997,233.64
16,576,561.07
2,579,766.03
35,457.36
1,204,390.46

63,855,117.20
49,640,208.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- ภาษีสรรพสามิต
2,636,639.31
- ค่าภาคหลวงแร่
39,526.20
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1,702,970.21
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมที่ดิน 3,221,923.00
- รายได้ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้
3) รายได้หมวดอื่น
รวมทั้งสิ้น 4,472,058.86
- ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ
1,039,852.00
- รายได้จากทรัพย์สิน
3,384,716.05
- รายได้เบ็ดเตล็ด รวม
47,316.00
แยกเป็น
3.1 ค่าขายแบบแปลน
7,000.00
3.2 อื่นๆ
40,316.00
4) รายได้หมวดเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 29,306,167.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป
16,888,154.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ
- เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด
- อื่นๆ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
12,418,013.00
เงินสะสม
รวมทั้งสิ้น 53,032,879.37
- เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง
43,067,528.08
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
37,000.00
- เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท.
9,928,351.29
รายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 49,640,208.80
- งบกลาง
11,650,621.75
- รายจ่ายประจา
35,578,337.05
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2,411,250.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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6.3

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ประชาชนให้ความสนใจในการดาเนินงานของเทศบาลด้านต่าง ๆ และมีความสนใจ และ
มีส่วนร่วมทางการเมืองดี
สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง
สถิติข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ดังนี้
จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 5,689 คน
จานวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 2,363 คน คิดเป็นร้อยละ 41.54
6.4 การอานวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดิภาพของประชาชน
เทศบาลมีสถานีดับเพลิง พร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะสาหรับดับเพลิงไว้บริการ
ประชาชน มีสถานีตารวจภูธร 1 แห่ง
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
เทศบาล ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา เพื่อสนองตอบความต้องการขอ งประชาชนและแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งด้าน พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา พัฒนาแหล่งน้า สะพาน ระบบระบายน้า เป็ นต้น ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศบาลได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทศบาลฯ มีวัฒนธรรมประเพณีที่
สาคัญ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชน ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ
รวมทั้ง เป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวไปในตัว ส่งเสริมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมทั้งทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการกีฬา อุปกรณ์กีฬา ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการ ดาเนินการยาเสพติด
การดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความสะอาดมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งเทศบาลได้
ดาเนินการให้ครบทุกด้าน ตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่มีอยู่โดยยึดประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล และใช้
งบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจากัด อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สาเร็จตามเป้าหมาย
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