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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งย น 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

5.1  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการคดัเลือก
บุคลากรรับ
ทุนการศึกษาทุกระดบั 
 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบัติงาน 

-  บุคลากรของเทศบาล 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ส่งเสรมิและ พัฒนา
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  บุคลากรของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000    
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล 
หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
 

 -  เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล
หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว   
 
 

-  นายกเทศมนตรตี าบล 
หาดเสี้ยว  จ านวน 1 
คน /สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว  จ านวน    
12  คน 
 

600,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -  -  - - ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมาแสดงตน 
ในการเลือกตั้ง 

-  ได้นายกเทศมนตรี
ต าบลหาดเสี้ยว  
จ านวน 1 คน/ได้
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 
จ านวน 12 คน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

2 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

-  เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งในพ้ืนท่ีทุก
ระดับ 

-  ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
รับทราบการเลือกตั้งทุก
ระดับ 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -  -  - - ผู้สมัคร /
ประชาชน  มีความรู้  
ความเข้าใจ  ในการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

- ผู้สมัคร /ประชาชน  
มีความรู้  ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ  ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง   

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลหาดเสี้ยว/สมาชิก
สภาเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

-   เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล
หาดเสี้ยว/สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว  ให้เป็นไป
ด้วยความสุจรติ   
เที่ยงธรรม  ตาม
ครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

-  ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาล  จ านวน  
7  ชุมชน 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 - - - - ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
เลือกตั้ง 

-   ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
เป็นไปด้วยความสุจรติ  
เที่ยงธรรม  ตาม
ครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

 

4 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
 

 -  เพื่อให้ประชาชน
ท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
แนวทางการมีส่วนร่วม
ในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 
 

-  ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน 7 
ชุมชน 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -  - - - ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่อง
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม  

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล  จ านวน   7  
ชุมชน  มีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดัตั้งศูนย์
แสดงความคดิเห็นและ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
และหมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน 

-  เพื่อให้ประชาชนได้ 
แสดงความคดิเห็น
และร้องทุกข ์
 

-  จัดตั้งศูนย์ให้
ประชาชนประชาชน
แสดงความคดิเห็นและ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-ติดตั้งหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 
 
 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 
 

- ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและ
ร้องทุกข์ได ้

-ท าให้เทศบาลได้รับ    
ข้อคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง 
-รับแจ้งเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ได้
อย่างทันท่วงที 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

 

6 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีกับ
เทศบาลรวมทั้งเข้าไป
รับบริการประชาชน
เพื่อรับฟังปัญหา/
ความต้องการของ
ประชาชน   
 

-  จ านวน  7  ชุมชน 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับทราบปัญหา
ของประชาชน 

- ได้รับทราบปัญหา/
ความต้องการของ
ประชาชน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 
 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-  ผู้บรหิารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    
พนักงาน เทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้เข้าอบรม 
เกิดแนวคิด 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

-  บุคลากรของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน  มากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 

8 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสมัมนา
บุคลากร 

-  เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้แก่ผูบ้ริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงาน  
พนักงานจ้างตามของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

-  บุคลากรของเทศบาล 
 
 

 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้อบรมเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติและ
สามารถน าไปแกไ้ข
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  บุคลากรของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงป้าย
หน้าส านักงาน 
เทศบาลฯ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

-เพื่อปรับปรุงป้ายหน้า
ส านักงานเทศบาลฯ  
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- ป้ายหน้าส านักงานฯ 
จ านวน 1 ป้าย 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - จ านวนป้ายเพื่อ
เตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

-  มีป้ายหน้า
ส านักงานเทศบาลฯ  
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธรุการ 
ส านักปลดัฯ 

10 โครงการส ารวจ
ปรับปรุงทะเบยีนบ้าน
เขตเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 
 
 
 

1.เพื่อปรับปรุงงาน
ทะเบียนราษฎรให้เป็น
ปัจจุบัน 
2.  เพื่อให้งาน
ทะเบียนเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย  มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนราษฎร 
-  รวมรวมข้อมูลทีเ่ป็น
ปัจจุบัน  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการท างาน
ต่อไป 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 
 
 
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีข้อมูลทะเบียน
ราษฎรที่เป็น
ปัจจุบัน  ถูกต้อง
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

- งานทะเบียนราษฎร
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
และมีข้อมลูที่เป็น
ปัจจุบัน 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจดัท าคู่มือ
บริการประชาชน
เกี่ยวกับงานทะเบียน
และ สิ่งพิมพ์
ประชาสมัพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎร 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร            
2.  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ  งานทะเบียน
ราษฎร    
3.  เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
ราชการแก่ประชาชน 
4. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านงาน
ทะเบียน 

-  จัดท าสื่อ  สิ่งพิมพ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจงาน
ทะเบียนราษฎร 
-  จัดท าเอกสารคูม่ือ
การให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 

 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ  และ
ความพึงพอใจใน
การบริการงานด้าน
ทะเบียน   

1.   เผยแพร่ความรู้
งานทะเบียนราษฎร  
2.  ประชาชนได้รับ
ความรู้  เข้าใจการ
บริการและสะดวกใน
การติดต่องาน
ทะเบียนราษฎร 
3.ประชาชนมีความพึง
พอใจท่ีดีในการมา
ติดต่อราชการ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 

12 โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  กระดาษ และ
แบบพิมพ์ส าหรบังาน
ทะเบียนราษฎร 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์  กระดาษ 
แบบพิมพ์เอกสารงาน
ทะเบียนราษฎร 
2. เพื่อให้การด าเนิน 
งานทะเบียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

-   รองรับงานบริการ
ทะเบียนราษฎร 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ในการให้บริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร 

1. มีวัสดุอุปกรณ์แบบ
พิมพ์เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร 
2.  การท างานสะดวก  
รวดเร็ว   
3. รองรับการบริการ
ด้านงานทะเบียน                     

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ติดตั้งระบบเชื่อมโยง
งานทะเบียนราษฎรมา
ส านักงานเทศบาล 

- เชื่อมโยงข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎรมา
ส านักงานเทศบาล 
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ยิ่งข้ึนและเป็นสัดส่วน
ของตนเอง 

-  จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
เชื่อมโยงข้อมลู  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์   
ปริ้นเตอร์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

- 700,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - งานทะเบียนราษฎร
มีการใหบ้ริการแยก
เป็นสัดส่วนของ
ตนเอง 
 

-  เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนราษฎร 
-  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการยิ่งข้ึน
และเป็นสัดส่วนของ
ตนเอง 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

14 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ด้านทะเบียนราษฎร 

-   เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนราษฎร  
-  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการ   
 
 

-  การปฏิบัติงานการ
ทะเบียนราษฎรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- ได้รับความสะดวกใน
การบริการงานทะเบียน 
- รองรับการให้บริการ
ด้านการทะเบียน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

งานทะเบียนมีมี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-   เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดา้น
ทะเบียนราษฎร 
-เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ทักษะการท างาน 
-ประชาชนได้รบัความ
พึงพอใจท่ีดี 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบยีนประจ า
หมู่บ้านและชุมชน 
(อสท.) 

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนราษฎร 
- เพื่อสร้างกลุ่ม
เครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็น
ตัวแทนของส านัก
ทะเบียน 

-เพิ่มเครือข่ายและ
ส่งเสริมความรู้ในการ
ด าเนินงานด้านทะเบียน
ราษฎร 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

เพิ่มจ านวน
อาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนในพื้นที ่

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนราษฎร 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

16 โครงการจดัตั้งแยก
ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล 

1. แยกส านักทะเบียน
ท้องถิ่นมาบริการที่
ส านักงานเทศบาล 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริการแก่ประชาชน 
3. เพื่อเตรียมพร้อมใน
การถ่ายโอนงาน
ทะเบียนต่าง ๆ 
แก่ท้องถิ่น 

-แยกส านักทะเบียนมา
ส านกังานเทศบาล  
พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ใน
การเช่ือมโยงตดิตั้ง
ข้อมูล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์   
ปริ้นเตอร์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- 1,500,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - มีการจัดตั้งส านัก
ทะเบียนเป็นสัดส่วน
ของตนเอง 

- เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนของเทศบาล 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

-  ลดขั้นตอนการบริการ
ทุกกระบวนการ 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

-เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

 
18 โครงการกิจกรรม  5 ส.  

(ต่อยอด) โครงการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมใจ สุโขทัย
เมืองน่าอยู่ 

-เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส.  
ให้ได้มาตรฐานและจดั
ระบบงานให้มีคณุภาพ
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
-เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู ่

-พื้นที่ในเขตเทศบาล 
และในชุมชนฯ 

   10,000 
(งบท้องถิ่น) 

-     -  - -เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

-พื้นที่ในเขตเทศบาล 
และในชุมชนฯ ให้เป็น
เมืองน่าอยู่และมี
มาตรฐาน 5 ส. 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลฯ 

-  เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชนผู้
มาติดต่อราชการและ
เพื่อให้มีสถานท่ีปฏิบตัิ
ราชการอย่างเพียงพอ
และสวยงาม 
 

-  ขยายอาคาร
ส านักงาน 
- ทาสีอาคารส านักงาน
ใหม ่

5,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

-  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการมา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าท่ีมสีถานท่ี
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

 
 
 



168 
 

 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการจดัท าป้าย 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์

-  เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร  หรือ
กิจกรรมของเทศบาล 
 

-  ป้ายบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

-   ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสาร 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

21 ปรับปรุงศูนย์  
Internet  ต าบล  
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงศูนย์ 
Internet  ต าบล  ให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนและเพื่อให้
ประชาชนเข้ามาใช้
บริการมากขึ้น 

-  ศูนย์  Internet  
ต าบลของเทศบาล 
ต าบลหาดเสี้ยว 
 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน  

-  ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรูจ้าก 
Internet  ต าบล  ที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

22 ก่อสร้างหลังคาโรงจอด
รถพร้อมเวทีกลาง  
ส านักงานเทศบาล  
หมู่ที ่3 ต าบลหาดเสีย้ว 

- เพื่อให้พนักงานและ
ผู้มาตดิต่อราชการมีที่
จอดรถ หลบแดด-ฝน 
- เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
 

-ก่อสร้างหลังคาคลุม 
ขนาด กว้าง 24 ม. ยาว 
35 ม. มีพื้นท่ีหลังคา 
840 ตรม. 
 

- - - 1,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนและ
พนักงานได้รับความ
สะดวก 

- เพื่อให้พนักงานและ
ที่มาติดต่อราชการ
ได้มีที่จอดรถ หลบ 
แดด-ฝน  

- เพื่อให้มีลานจดั
กิจกรรมในท่ีรม่ 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลสายบรหิาร 
 

-  เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-  บุคลากรของเทศบาล 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -ส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน 

-  บุคลากรของ
เทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 

 

24 โครงการอบรม
กฎหมาย ข้อมลู
ข่าวสารการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

- เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย และการ
ป้องกันการทุจริต 

- ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมาย 

กองวิชาการฯ 

25 โครงการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี

-  เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
- เทศบาลมี
แผนพัฒนา 
สามปีใช้เป็นแนว
ทางการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-  ประชาคมผู้เข้าร่วม
ประชาคม  จ านวน 
 400  คน 
-  แผนพัฒนาสามป ี
จ านวน  80 เล่ม 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- เทศบาลมี
แผนพัฒนา 
สามปีที่มี
ประสิทธิภาพ 

-  เทศบาลมี
แผนพัฒนาสามปีใช้
เป็นแนวทางการ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองวิชาการฯ 



170 
 

 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 การจัดท าเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

-  เพื่อให้เทศบาลม ี
เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใช้จ่ายเงิน
ประจ าป ี

-  จัดท าเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  70  เล่ม 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

15,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เทศบาลม ี
เทศบัญญตัิที่มี
ประสิทธิภาพ 

-  การใช้จ่าย
งบประมาณของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการฯ  

27 ปรับปรุงเทศบญัญัต ิ
ต่าง ๆ 

-  เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ท างานและการจดัเก็บ
ภาษี 

- ปรับปรุงเทศบัญญัต ิ
ต่าง ๆ  จ านวน  1  ครั้ง 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เทศบัญญัติ
สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

-  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพิม่ขึ้น 
 

กองวิชาการฯ 

28 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

-  เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ชุมชนในการจัดท า
แผนชุมชน 

- ประชุมให้ความรู้
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนชุมชน 
- ประชาคมหมู่บ้านทุก
ชุมชน 
 

21,000 
(งบท้องถิ่น) 

21,000 
(งบท้องถิ่น) 

21,000 
(งบท้องถิ่น) 

21,000 
(งบท้องถิ่น) 

-มีแผนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

- มีแผนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 
 

-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึน 

- ติดตั้งอินเตอรเ์น็ต 
Wifi  จ านวน  2  จุด 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
อินเตอร์เนต็ในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึน 

- กองวิชาการฯ  

30 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น
งานประชาสัมพันธ์ 
 

-  เพื่อพัฒนาความรู้  
ทักษะในการ
ด าเนินงานด้าน
ประชาสมัพันธ์ 

- บุคลกรของเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กองวิชาการฯ 

31 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐาน (เขตเมือง) 

- เพื่อใช้ข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

-  7  ชุมชน 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ข้อมูลที่จัดเก็บได้
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
 
 

- มีข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

กองวิชาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ก่อสร้างและปรับปรุง
หอกระจายข่าวเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ในชุมชน 
- ประชาคม ม.1 
 ต.หาดเสี้ยว ปี 58 
- ประชาคม ม.1,3  
ต.หาดเสี้ยว ปี 59 

 -  เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวในชุมชน 

 -  ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวและปรับปรุง
อุปกรณ์ในการกระจาย
เสียงหอกระจายข่าวใน
ชุมชน 

400,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- งานประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-  มีเสียงตามสาย
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
 

กองวิชาการฯ 
 

 

33 จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์กิจการ
ของเทศบาลและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ภายในชุมชน 
 

-  เพื่อจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์กิจการ
ของเทศบาลภายใน     
ชุมชน 

-  ป้ายประชาสัมพันธ์          
กิจการของเทศบาล
ภายในชุมชน 
 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- งานประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

-  ประชาชนมีความ
เข้าใจการท างานและ
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

กองวิชาการฯ 
 

34 เพิ่มประสิทธิภาพ
ประชาสมัพันธ์กิจการ
ของเทศบาล เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์   สื่อวิทยุ   
การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมการประกวด
ต่างๆ ฯลฯ    
 

 -  เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจการต่างๆ ของ
เทศบาล 
-  สร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างประชาชน
และเทศบาล 

 -  จัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ ใน
การประชาสัมพันธ์ 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

- งานประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

-  ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างท่ัวถึง
และมีทัศนคติที่ดีและ
ให้ความร่วมมือกับ
เทศบาล 

กองวิชาการฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 อุดหนุนศูนย์จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

-  เพื่อให้มีสถานท่ีเป็น
ศูนย์รวมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-   เป็นสถานท่ีกลางใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

เป็นศูนย์กลางท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-  มีสถานท่ีกลางเป็น
ศูนย์รวมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

กองคลัง  

36 ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษตี่าง ๆ 

-  เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
-  จัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับจ านวน  500 ฉบับ 
-  ประชาสัมพันธ์ 
หอกระจายข่าว 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษ ี

-  การจัดเก็บภาษี  
ได้เพิ่มมากขึ้น  

กองคลัง 

37 โครงการจดัท า 
แผนที่ภาษ ี

-  เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เก็บได้
ครบถ้วน 
 

-  สามารถจัดเก็บข้อมูล
ในระบบดิจติอล 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

ใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บภาษ ี

-  เพิ่มระสิทธิภาพใน
การท างาน 

กองคลัง 

38 โครงการส ารวจและ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

- เพื่อให้เทศบาลมี
ข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษ ี

- จัดท าแผนที่ภาษ ี 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บภาษ ี

-  เทศบาลสามารถ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษไีดม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 

- กองวิชาการฯ 
 

 

40 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 

500,000 
(งบท้องถิน่) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 

- กองวิชาการฯ 
 

 

รวม 40  โครงการ - - 9,971,000 4,411,000 2,711,000 3,681,000     
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-  เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 

-  ปรับปรุงแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั          
1  ครั้ง 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

5,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีการพัฒนาการ
จัดท าแผนป้องกันฯ
ทุกป ี

-  แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก  อปพร. 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อฝึกอบรม
สัมมนาบคุลากร  , 
สมาชิก  อปพร. ให้
สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  บุคลากร  ,สมาชิก             
อปพร. 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
จ านวน  60 คน 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร  ,
สมาชิก  อปพร.  ฯลฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-  เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

-  ซ้อมแผนในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
 
 
         

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

เป็นการเตรียมความ
พร้อมต่อ
สถานการณ์ใน 
สาธารณภัยต่างๆ 

-  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี               
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

-  ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

การแพทย์ฉุกเฉินมี
ความช านาญการ 
มากขึ้น 

-  ทีมแพทย์ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

5 โครงการก่อสร้าง
ภาชนะเก็บกักน้ า  
ภายในชุมชน  เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

-  เพื่อก่อสร้างภาชนะ
เก็บกักน้ าภายใน
ชุมชน  เพื่อแก้ไข         
ปัญหาภัยแล้ง 

-  ภาชนะเก็บกักน้ า
ภายในชุมชน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพยีงตลอด
ฤดูแล้ง 

-  มีภาชนะเก็บกักน้ า      
ภายในชุมชนเพียงพอ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

6 โครงการจดัซื้อถังเก็บ
น้ าให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล  เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 
-แผนชุมชน ม.2  
ต.หาดเสี้ยว ป ี57 

-  เพื่อก่อสร้างภาชนะ
เก็บกักน้ าภายใน
ชุมชน  เพื่อแก้ไข         
ปัญหาภัยแล้ง 

-  ภาชนะเก็บกักน้ า
ให้กับชุมชน ภายใน
ชุมชน 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพยีงตลอด
ฤดูแล้ง 

-  มีภาชนะเก็บกักน้ า      
ภายในชุมชนเพียงพอ  

ฝ่ายป้องงกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน       
การป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

-  อาคารตดิตั้งเครื่อง 
สูบน้ า 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - ใช้เวลาในการสูบน้ า
ได้เร็วขึ้นทันต่อการ
ระงบอัคคีภัย และ
งานอ่ืนๆ 

-  งานป้องกันระงับ
อัคคีภัยมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลต าบล                                                       
หาดเสี้ยว 
 

- เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในพื้นที่เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว    
   

ติดตั้งกระจกโค้งตาม
ทางโค้งและทางแยกใน
ชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยๆ  จ านวน  15  ชุด   

75,000 
(งบท้องถิ่น) 

75,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - ติดตั้งกระจกโค้ง
บริเวณทางแยกท่ี
เสี่ยงต่ออุบัตเิหตุทุก
จุด 

-อัตราการเกดิ
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว ลดลง 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

9 โครงการจดัหาและ
พัฒนาเครื่องมือ   
สื่อสารเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อเตรียมการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

-  เพือ่หาเครื่องมือ
สื่อสารใช้งานอย่าง
เพียงพอ 
-  เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์เตรียม
ป้องกันฯอย่าง
เพียงพอ 

-  จัดซื้อวิทยสุื่อสาร  
จ านวน  10  เครื่อง 
-  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การบรรเทา 
สาธารณภัย  

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - การสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ตา่งๆ 

- การติดต่อสื่อสาร 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ  

 

10 โครงการจดัซื้อแต่งกาย
ส าหรับพนักงาน
ดับเพลิง 

-  เพื่อให้เหมาะสม  
เพิ่มความปลอดภยัใน
การปฏิบัติงาน 

-  พนักงานดับเพลิง   50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

-  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน  
หนึ่งต าบล  หนึ่งทีม
กู้ภัย 

-  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

-  สนับสนุน  หนึ่งต าบล  
หนึ่งทีมกู้ภัย 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีพร้อมในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

12 ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครภุัณฑ์
ดับเพลิง 

-  เพื่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นเป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

-  รถที่ใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีเครื่องมือที่พร้อม
ใช้ตลอดเวลา 

-  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกนัฯ 
ส านักปลดัฯ  

 

13 ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอาคารสถานี
ดับเพลิง 

-  เพื่อให้อาคาร
ดับเพลิงมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

-  อาคารสถานีดับเพลิง 250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีอาคารที่คงทนและ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

-  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ  

14 โครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงภายในเขต
ชุมชนเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 
 
 

-  เพื่อเตรียมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

-  ติดตั้งถังดับเพลิง   
จ านวน  300  หลังคา
เรือน 

  100,000 
(งบท้องถิ่น) 

  50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

ชุมชนใน ทต. 
หาดเสี้ยว  มีถัง
ดับเพลิงทุกซอย 

-  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
หลังคาถังน้ าภัยแล้ง 3 
จุด บริเวณหนองหิน 
หมู่ที่ 2 ต าบล 
หาดเสี้ยว 

-เพื่อป้องกันและยืด
อายุการใช้งานของ 
ถังน้ า 

- ก่อสร้างหลังคาคลุมถัง
น้ าภัยแล้ง กว้าง 2 ม.
ยาว 2 ม.  
จ านวน 3 จุด 

- 
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

ถังเก็บน้ าสามารถ
ใช้งานได้นานข้ึน 

- เพื่อยืดอายุการใช้
งานของถังเก็บน้ า 

 ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

16 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิน่) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

 

17 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

รวม 17  โครงการ - - 1,670,000 1,100,000 1,025,000 925,000    
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

-เพื่อพัฒนาบุคลากร
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ทางด้านการศึกษา 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผูดู้แลเด็ก
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
เพิ่มขึ้น 

- บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  

2 โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 
 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี
กระแสไฟฟ้า  อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอต่อ
การเรยีนการสอน 
 

-  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
50 KV. พร้อมมิเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 

80,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - กระแสไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กม ี
ประสิทฺธิภาพ
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้
กระแสไฟฟ้า 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองการศึกษา  

3 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

-เพื่อให้อาคารเทศบาล
หลังเดิม อาคาร ศพด. 
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนฯลฯ มี
สภาพที่ใช้งานได้
ตามปกต ิ
 

-อาคารเทศบาลหลังเดิม 
อาคาร ศพด. 
อาคารศูนย์บริการ 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีอาคารที่คงทนและ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

- มีอาคารที่พร้อม 
ใช้งาน  มีความคงทน 
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

250,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา  

5 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิน่) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา  

รวม 5  โครงการ - - 740,000 660,000 660,000 660,000    
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข 
 

-  เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมทุกคน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการจดั
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับที่
อยู่อาศัยและสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ  
สภาพแวดล้อม  และ
การรับบริการทีส่ะดวก
ปลอดภัย  เพื่อให้
ผู้สูงอายุและผู้พกิารได้
มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้น มีคุณภาพที่ดี  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 
 

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ ต้นแบบเพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภยั 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับความ
สะดวกส าหรบัท่ีอยู่
อาศัย สภาพแวดล้อม 
และการรับบริการที่
สะดวกปลอดภยั 

กองสาธารณสุข  
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
อาคารและแผง
จ าหน่ายเนื้อสุกร เนื้อ
โค และเนื้อกระบือ 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
และแผงจ าหน่ายเนื้อสุ
การ  เนื้อโค และเนื้อ
กระบือ  ให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารและแผง
จ าหน่ายเนื้อสุกร  เนื้อ
โค และเนื้อกระบือ 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

อาคารจ าหน่ายเนื้อ
โคและกระบือได้
มาตรฐาน 

เทศบาลมีอาคารและ
แผงจ าหน่ายเนื้อสุกร  
เนื้อโค และเนื้อ
กระบือ  ที่ได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ  

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรถบรรทุกขน
ขยะและรถที่ใช้ในงาน
ควบคมุโรค 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทกุขนขยะและ
รถที่ใช้ในงานควบคุม
โรคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกขนขยะและรถ
ที่ใช้ในงานควบคุมโรค 

400,000 
(งบท้องถิ่น) 

400,000 
(งบท้องถิ่น) 

400,000 
(งบท้องถิ่น) 

400,000 
(งบท้องถิ่น) 

- รถยนต์ขนขยะ
และรถยนต์ควบคุม
โรคมสีภาพที่พร้อม 
ใช้งาน 
 
 

-เทศบาลมรีถบรรทุก
ขนขยะและรถที่ใช้ใน
งานควบคุมโรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองสาธารณสุขฯ  

5 โครงการจดัซื้อ
รถสามล้อบรรทุก
อเนกประสงค์ 

-เพื่อใช้เก็บขยะและกิ่ง
ไม้ตามซอยตา่งๆ 

- รถสามล้อบรรทุก
อเนกประสงค์ จ านวน  
 1 คัน 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

- - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- เทศบาลมีการจัดเก็บ
ขยะที่มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ  

รวม 5  โครงการ   1,150,000 950,000 950,000 950,000     
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพือ่จัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
 (งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองสาธารณสุขฯ  

2 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 
 
 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ  
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

1,000,000 
 (งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองช่าง  

4 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 

450,000 
(งบท้องถิ่น) 

450,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง  

5 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

-เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ถนน คสล. ถนนลูกรัง
ภายในชุมชนฯลฯให้
ใช้งานได้ตามปกต ิ
 

-ถนนลาดยาง 
ถนน คสล. ,ถนนลูกรัง
ภายในชุมชนฯลฯ 
 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน - มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  ปลอดภัย 

กองช่าง  

รวม 5  โครงการ - - 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000     
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน
และกลุม่แม่บ้าน  
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
การปฏิบัติงาน ของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

-  ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
แม่บ้าน   ในเขต
เทศบาล 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
แม่บ้านมีความเข้าใจ
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

-  ประชาชนมีความรู ้ 
เกี่ยวกบัการปกครอง  
ท้องถิ่น  และพัฒนา
ศักยภาพการท างาน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานพัฒนาชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 

2 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ให้กับชุมชน   

 -  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 7 
ชุมชน 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -  - -ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
เตรียมพร้อมเขา้สู่
อาเซียนมากยิ่งข้ึน 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล  จ านวน   7  
ชุมชน  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานพัฒนาชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 

3 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ให้กับผู้บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  ของ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

 -  เพื่อให้ผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 -  บุคลากรของเทศบาล 
 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 - - - จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมไดร้ับการ
ฝึกอบรมเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-  ผู้บรหิารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

งานการเจ้าหน้าท่ี 
        ส านักปลัดฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจดัท าป้ายและ
สัญลักษณ์ตา่ง ๆ และ
อื่น ๆ ส าหรับผู้พิการให้
ได้มาตรฐาน 
 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้พิการที่มา
ติดต่อราชการ 

- ป้ายและสญัลักษณ ์
ต่าง ๆ และอื่น ๆ 
ส าหรับผู้พิการ ตดิไว้ใน
ส านักงานฯ 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -  จ านวนผู้พิการ
ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อราชการ 

-ผู้พิการได้รับความ
สะดวกในการมา
ติดต่อราชการ 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานพัฒนาชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 

รวม 4  โครงการ - - 720,000 700,000 500,000 500,000     
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.8 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้ง 
สถานธนานุบาล 

-  เพื่อจัดตั้งสถานธนา
นุบาลบริการ
ประชาชน 

-  เพื่อจัดตั้งสถาน             
ธนานุบาล 1 แห่ง 

- - - 2,000,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในเขต           
เทศบาล 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานธุรการ 
ส านักปลดัฯ 

 

2 ปรับปรุงตลาดกลาง
ผลิตผลทางการเกษตร
และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว  หมู่ที่  2  
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อให้ไดต้ลาดสดท่ี
ได้มาตรฐาน  และ
สามารถพัฒนา
ปรับปรุง ตลาดให้เป็น
ตลาดสดน่าซื้อระดับ  
5 ดาว อย่างยั่งยืน 
 

-  ปรับปรุงตลาดตาม
มาตรฐานตลาดสด 
 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ตลาดกลางผลติผล
ทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพื้นบ้าน
ต าบลหาดเสี้ยวได้
มาตรฐาน 

-  ตลาดสดเทศบาลได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ  

3 ปรับปรุงโรงฆ่าสุกร ม.1 
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  เพื่อให้ได้โรงฆ่าสุกร
ที่มาตรฐาน 

-  ก่อสร้างลานจอดรถ
ส าหรับผู้ประกอบการ/
ถนน  คสล. และ
ปรับปรุงระบบบ าบัด 
น้ าเสีย   และอื่น ๆ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

300,000 
(งบท้องถิ่น/
เงินอุดหนุน) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 
เงินอุดหนุน) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 
เงินอุดหนุน) 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 
เงินอุดหนุน) 

- โรงฆ่าสตัว์เทศบาล
ได้มาตรฐาน 

-  โรงฆ่าสุกรได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ  
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.8 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างปรับปรุงตลาด
สดเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว  หมู่ที่  1  
ต าบลหาดเสี้ยว 

- เพื่อเพ่ิมมาตรฐาน
ให้กับตลาดสด 

 

-ปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดใหม้ีความสะดวก
และได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
-ปรับปรุงห้องน้ าห้อง
ส้วม 
-เพิ่มพื้นท่ีลานจอดรถ 
-ถนนภายในตลาด บ่อ
ดักไขมันและอื่นๆ 
 

1,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - ตลาดสดเทศบาล
ได้มาตรฐาน 

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การจับจ่ายซื้อสินค้า
ในตลาดสดเทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ  

5 ก่อสร้างถังเก็บน้ า
ภายในโรงฆา่สัตว์ หมู่ 1 
ต าบลหาดเสี้ยว 
 

-  กักเก็บน้ าฝนไว้ใช้
ในโรงฆ่าสตัว ์
 
 
 

- ก่อสร้างถังเก็บน้ าใน   
โรงฆ่าสัตว์  
 

40,000.- 
(งบท้องถิ่น) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- ค่าใช้จ่าย
น้ าประปาลดลง 

-  มีถังส าหรับเก็บ
น้ าฝนไว้ใช้ในโรงฆ่า
สัตว์เป็นการลด
รายจ่ายค่าน้ าประปา
ของเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

 

 

6 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ าชนิดหอสูง 

- เพื่อกักเก็บน้ าใช้
ส าหรับกระบวนการ
ฆ่าและช าแหละสุกร 
- เพิ่มแรงดันน้ าโดยไม่
ต้องใช้ไฟฟ้า 
 

- สร้างถังเก็บน้ าชนิดหอ
สูงเก็บน้ าได้ไม่น้อย 20 
ลูกบาศก์เมตร 

300,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโรง
ฆ่าสัตว ์

- ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความสะอาด  บริโภค
เนื้อสุกรที่มีคณุภาพ 

กองสาธารณสุขฯ  
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.8 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง 
ห้องเย็น 

-ช่วยลดอุณหภูมิซาก
สุกรให้เหมาะสม 
-ช่วยรักษาคุณภาพ
ซากสุกร 
 
 

-ก่อสร้างห้องเย็นรองรับ
สุกร  จ านวน 60 -80 
ตัว 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโรง
ฆ่าสัตว ์

- ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความสะอาด  บริโภค
เนื้อสุกรที่มีคณุภาพ 

กองสาธารณสุขฯ  

8 จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

750,000 
(งบท้องถิ่น) 

750,000 
(งบท้องถิ่น) 

750,000 
(งบท้องถิ่น) 

750,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  เทศบาลมีวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองสาธารณสุขฯ  

9 ปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ ์

-  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

-  วัสดุหรือครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดหรือด้อย
ประสิทธิภาพ 

170,000 
(งบท้องถิ่น) 

170,000 
(งบท้องถิ่น) 

170,000 
(งบท้องถิ่น) 

170,000 
(งบท้องถิ่น) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-  มีวัสดุและครุภณัฑ์
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองสาธารณสุขฯ  
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาประสิทธิภาพการเม องการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 5.8 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

-เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
ต่อเติม ซ่อมแซมตลาด
สดฯหมู่ที่ 1 ,ตลาด
กลางผลผลิตทาง
การเกษตรฯ  แผง
จ าหน่ายสินค้า ห้องน้ า 
อาคารโรงฆ่าสตัว์  
โรงพักสัตว์  อาคารที่
พักคนงาน  ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ให้มี
สภาพใช้งานได้
ตามปกต ิ

-อาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
-ตลาดกลางผลผลิตทาง
การเกษตรฯ 
-แผงจ าหน่ายสินค้า, 
ห้องน้ า  
-อาคารโรงฆ่าสัตว์  
โรงพักสัตว์   
อาคารที่พักคนงาน  
ระบบบ าบดัน้ าเสียฯลฯ 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

มีอาคารส านักงานท่ี
ได้มาตรฐาน 

- มีอาคารส านักงาน กองสาธารณสุขฯ  

รวม 10  โครงการ   3,710,000 1,670,000 1,570,000 3,570,000     

 


