ส่ วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานสาคัญของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
1. สภาพทัว่ ไป
1.1 ประวัติความเป็ นมา
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุ ขาภิบาลหาดเสี้ ยว อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 จานวนพื้นที่
ประมาณ 0.51 ตารางกิโลเมตร
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง เปลี่ยนแปลงเขตสุ ขาภิบาลหาดเสี้ ยว อาเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัย ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 เปลี่ยนเขตสุ ขาภิบาลหาดเสี้ ยวใหม่ จากเดิม 0.51 ตารางกิโลเมตร
เป็ น 6.04 ตารางกิโลเมตร
(3) พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ.2542 ยกฐานะสุ ขาภิบาล
เป็ นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
(4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ยุบรวมสภาตาบลหาดเสี้ ยวเข้ากับเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย โดยประกาศราชกิจจานุ เบกษาทัว่ ไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง ลงวันที่ 15
กันยายน 2547 รวมพื้นที่ จากเดิม 6.04 ตารางกิโลเมตร เป็ น 44 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะทีต่ ้งั
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยวตั้งอยูท่ างทิศเหนือของอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย ตามถนน
สวรรคโลก - ศรี สัชนาลัย ระยะห่ างจากจังหวัดประมาณ 67 กิโลเมตร และห่ างจากกรุ งเทพฯประมาณ 540
กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตาบลหาดเสี้ ยว และตาบลป่ างิ้ว ไป
ยังหลักเขตที่ 1 ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว (เดิม) และมาตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 102
ตอน ศรี สัชนาลัย - อุตรดิตถ์ มาบรรจบหลักเขตที่ 2 บริ เวณพิกดั 845384
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเส้นแบ่งตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 2 และตาบล
ป่ างิ้ ว จนมาบรรจบหลักเขตที่ 3 ที่บริ เวณพิกดั 905345 ที่ จุดเส้ นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว และตาบล
หนองอ้อ อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
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ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 2 และตาบลท่าชัย
ลงไปทางทิศใต้ จนมาบรรจบหลักเขตที่ 4 ที่บริ เวณพิกดั 875327 ที่จดั แบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว และตาบล
หนองอ้อ อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสี้ ยว
กับตาบลหนองอ้อ อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย จนบรรจบหลักเขตที่ 4 ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
(เดิม) และมาตามเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 3 บ้านหาดสู ง กับ ตาบลหนองอ้อ อาเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุ โขทัย จนบรรจดหลักเขตที่ 5 ที่บริ เวณพิกดั 770360 ที่จุดเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว กับตาบล
บ้านแก่ง อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
จากหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศเหนื อตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลหาดเสี้ ยว กับตาบลบ้านแก่ง อาเภอ
ศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
1.3 เขตการปกครองและการบริหาร
ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมดของตาบลหาดเสี้ ยว ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 5 และครอบคลุมพื้นที่บางส่ วนของ
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลหนองอ้อ จานวนพื้นที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
รายการ
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ้าน

ปี ปัจจุบัน(2557)
3,258
3,877
6,932
3,270

ปี ทีแ่ ล้ว(2556)
3,291
3,711
7,002
3,195

ปี ทีแ่ ล้ว(2555)
3,311
3,700
7,011
3,126

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรื อน)

ประชากร / ความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 จากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
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แผนทีเ่ ทศบาลตาบลหาดเสี้ยว

1.4 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ ายมไหลผ่าน ภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยูร่ ะหว่างเดือน มีนาคม -มิถุนายน
ฤดูฝนอยูร่ ะหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวอยูร่ ะหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
1.5 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
ประชากรส่ วนใหญ่ ตั้งถิ่นฐานอยูห่ นาแน่นบริ เวณฝั่งแม่น้ ายม และสองข้างทางถนนสาย
หลัก ได้แก่ ถนนสายสวรรคโลก - ศรี สัชนาลัย - อุตรดิตถ์ พื้นที่ประชาชนอยูห่ นาแน่นที่สุด ได้แก่ บริ เวณ
ตลาดสด และตลาดกลางฯ เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย
และทอผ้าพื้นเมือง
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2. สภาพโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1 การคมนาคม/การจราจร มีถนนหลวงสายหลัก สายที่ใช้ติดต่อระหว่างเทศบาลกับอาเภอและ
จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ถนนสายศรี สัชนาลัย - สวรรคโลก , ถนนสายศรี สัชนาลัย- แพร่ ,ถนนศรี สัชนาลัย อุตรดิตถ์ , ถนนศรี สัชนาลัย - สารจิตร สาหรับถนนสายในเขตเทศบาลส่ วนใหญ่เป็ นถนน คสล. รองลง
ไปเป็ นถนนลูกรังและถนนลาดยาง การคมนาคมใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล
2.2 การประปา
ครัวเรื อนที่ใช้บริ การน้ าประปา
จานวน
3,255 หลังคาเรื อน
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา
ของส่ วนท้องถิ่น แห่ง
ประปาภูมิภาค 1
แห่ง
ประปาหมู่บา้ น แห่ง
น้ าประปาที่ผลิตได้
จานวน 5,000 ลบ.ม. / วัน อัตราการผลิต 2,500 ลบ.ม./ชม.
น้ าประปาที่ตอ้ งการใช้
จานวน
2,500
ลบ.ม. /วัน
แหล่งน้ าดิบสาหรับผลิตน้ าประปา คือ ( ) แหล่งน้ าใต้ดิน ( √ ) แหล่งน้ าผิวดิน
มีแหล่งน้ าสาหรับผลิตน้ าประปาหรื อไม่ ( ) ไม่มี
( √ ) มี (ระบุ) 1. อ่างเก็บน้ าห้วยแม่สูง
2.3 การไฟฟ้า
ครัวเรื อนที่มีไฟฟ้ าใช้
3,267 หลังคาเรื อน
ถนน ตรอก ซอย มีไฟฟ้ าสาธารณะ
ถนน ตรอก ซอย ไม่มีไฟฟ้ าสาธารณะ
ไฟฟ้ าสาธารณะ (ไฟฟ้ าส่ องสว่าง) จานวน 1,086 จุด

ไม่มีไฟฟ้ าใช้
จานวน
จานวน

3 หลังคาเรื อน
92
สาย
6
สาย

2.4 การสื่ อสารโทรคมนาคม
1) มีสานักงานบริ การของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาศรี สัชนาลัย 1 แห่ง ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาล
- มีผใู้ ช้โทรศัพท์ ในเขตเทศบาล
จานวน 1,102 หมายเลข
- มีโทรศัพท์สาธารณะ ในเขตเทศบาล
จานวน
21 หมายเลข
- มีสัญญาณเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
- มีอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งบริ การในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
2) มีที่ทาการไปรษณี ย ์ สาขาศรี สัชนาลัย 1 แห่ง ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้บริ การ รับ - ส่ ง
ไปรษณี ย ์ พัสดุและธนาณัติ ฯลฯ
3) มีเสี ยงตามสาย/หอกระจายข่าว ในเขตเทศบาล ให้บริ การได้ครอบคลุมร้อยละ 90
ของพื้นที่
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2.5 สถานทีร่ าชการ และหน่ วยงานต่ างๆ
1. ที่ทาการปกครองอาเภอศรี สัชนาลัย
2. สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอศรี สัชนาลัย
3. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรี สัชนาลัย
4. สานักงานสัสดีอาเภอศรี สัชนาลัย
5. สานักงานที่ดินอาเภอศรี สัชนาลัย
6. สานักงานสรรพากรอาเภอศรี สัชนาลัย
7. สานักงานท้องถิ่นอาเภอศรี สัชนาลัย
8. สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรี สัชนาลัย
9. โรงพยาบาลศรี สัชนาลัย
10. สถานีตารวจภูธรศรี สัชนาลัย
11. โรงเรี ยนเมืองเชลียง
12. โรงเรี ยนหาดเสี้ ยววิทยา
13. โรงเรี ยนอนุบาลศรี สัชนาลัย (บ้านหาดสู ง)
14. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศรี สัชนาลัย
16. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ โขทัย
2.6 ธนาคาร
1. ธนาคารออมสิ นสาขา ศรี สัชนาลัย
2. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาศรี สัชนาลัย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรี สัชนาลัย
4. ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรี สัชนาลัย
5. ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรี สัชนาลัย
2.7 ลักษณะการใช้ ทดี่ ิน
ประชากรส่ วนใหญ่ใช้ที่ดินสาหรับประกอบการเกษตรกรรมและการก่อสร้างอาคารบ้านเรื อน
อยูอ่ าศัย ประชากรอยูก่ นั หนาแน่นในเขตชุมชน พื้นที่บางส่ วนประชากรใช้ที่ดินสาหรับก่อสร้างร้านค้าและ
อาคารพาณิ ชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พื้นที่เกษตรกรรม
3,902 ไร่
- พื้นที่พกั อาศัย
800 ไร่
- พื้นที่พาณิ ชยกรรม
120 ไร่
- พื้นที่ต้ งั สถานศึกษา
80 ไร่
- พื้นที่ตวั หน่วยงานของรัฐ
77 ไร่

14

- สวนสาธารณะ/นันทนาการ
10 ไร่
- พื้นที่วา่ ง
450 ไร่
3. ด้ านเศรษฐกิจ
3.1 การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลมีประชากรส่ วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่ องจากปั จจุบนั พื้นที่เพาะปลูก
มีจานวนเพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีการยุบรวมสภาตาบลหาดเสี้ ยวมารวมกับเทศบาล พื้นที่เพาะปลูกส่ วนใหญ่เป็ น
พืชล้มลุก ซึ่ งปลูกตามฤดูกาล เช่น ข้าว , ถัว่ เหลือง , ถัว่ แขก และพืชผักสวนครัว เป็ นต้น
เกษตรกรรม
พืน้ ทีท่ านา
4,897 ไร่
ผลผลิต
2,938 ตัน / ปี
พืน้ ทีท่ าสวน ประมาณ
877 ไร่
พืชสวนทีส่ าคัญ ได้ แก่
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
พืน้ ทีท่ าไร่
ประมาณ
1,348 ไร่
พืชไร่ ทสี่ าคัญ ได้ แก่
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
สุ กร
810
ตัว
เป็ ด
259
ตัว
ไก่
3,851
ตัว
อื่นๆ
200
ตัว
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3.2 การอุตสาหกรรม
มีอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้แก่ การทอผ้าซิ่ นตีนจก , ผ้าพื้นเมืองลายต่าง ๆ , ตีเหล็ก
และมีอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 7 แห่ง
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป หรื อ
มีทรัพย์สินเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป)
จานวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
แห่ง (มีคนงาน 10 – 49 คน หรื อ
มีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท)
จานวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
134 แห่ง (มีคนงานต่ากว่า 10 คน หรื อมีทรัพย์สิน
ถาวรไม่เกิน 1 ล้านบาท) ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรม 1) ทาโลหะเป็ นของใช้ (โรงกลึงเหล็ก)
2) ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
3) พันไดนาโม
4) เชื่อมประสานโลหะ
ฯลฯ

3.3 การพาณิชย์และบริการ
การพาณิชย์
ธนาคาร
5
แห่ง
สถานีบริ การน้ ามัน
2
แห่ง
บริ ษทั
14
แห่ง
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสิ นค้า แห่ง
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
3
แห่ง
ตลาดสด
3
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
328
แห่ง
โรงฆ่าสัตว์
1
แห่ง
สถานบริการ
โรงแรม
4
แห่ง
ร้านอาหาร
8
แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ ง
แห่ง
อื่นๆ
แห่ง (รวมสถานบริ การ)
3.4 การท่องเทีย่ ว ในเขตเทศบาลหาดเสี้ ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ ศูนย์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
การทอผ้าพื้นเมืองในหมู่บา้ น ตาบลหาดเสี้ ยว ซึ่ งประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยพวน เป็ นหมู่บา้ นอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ทองคาร้านสาธร และเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และเป็ นทางผ่านสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอาเภอศรี สัชนาลัย เช่น
อุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย , อุทยานแห่งชาติศรี สัชนาลัย (ป่ าคา) , ต้นสักใหญ่ เป็ นต้น
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4. ด้ านสั งคม
4.1 ชุ มชน
ชุมชน ประกอบไปด้วย 7 ชุมชน จานวนบ้าน 3,270 หลังคาเรื อน จานวนประชากรในชุมชน
6,932 คน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวใต้
จานวน 1,082 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 2,008 คน
2. ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวเหนื อ จานวน 1,155 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 1,977 คน
3. ชุมชนบ้านหาดสู ง
จานวน 380 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 1,023 คน
4. ชุมชนบ้านใหม่
จานวน 200 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 562 คน
5. ชุมชนบ้านป่ าไผ่
จานวน 113 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 356 คน
6. ชุมชนบ้านหนองอ้อ
จานวน 117 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 398 คน
7. ชุมชนบ้านใหม่ชยั มงคล
จานวน 223 หลังคาเรื อน จานวนประชากร 608 คน
4.2 ศาสนา
- การศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณ ร้อยละ 99
- มีสถาบันหรื อองค์กรทางศาสนา
วัด (ราษฎร์ )
จานวน 6 แห่ง
ที่พกั สงฆ์
จานวน 1 แห่ง
ศาลเจ้า
จานวน 1 แห่ง
4.3 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นทีส่ าคัญ
ก. งานบวชช้ าง จัดในวันที่ 7 - 8 เมษายน ของทุกปี
เป็ นประเพณี งานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่ อกันว่าได้กุศลมาก ได้เป็ นญาติและสื บ
ต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ งานบรรพชาและอุปสมบทที่พ่อแม่ พี่นอ้ ง ญาติ จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่
นาคด้วยช้างตามความเชื่ อในเรื่ องพระเวสสันดรชาดก ซึ่ งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดก
และตามที่เห็ นว่าสวยงามเหมาะสม และผูจ้ ะบวชจะได้รับการแต่งกาย เครื่ องนุ่ งห่ มที่มีสีสันต่าง ๆ จัดเป็ น
ขบวนแห่ นาครอบ ๆ หมู่ บา้ นในวันที่ 7 เมษายน และบวชในวันที่ 8 เมษายนของทุ กปี จัดเป็ นประเพณี
เรื่ อยมา
ข. งานสงกรานต์ จัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี กิจกรรม เป็ นงานสงกรานต์นนั่ เอง แต่
จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ การอาบน้ าก่อนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน จะไปอาบน้ าในแม่น้ ายมแต่เช้า
มืดก่อนกา (อีกา) ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็ นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ชาระล้าง
มลทิน ความชัว่ ร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย ใจ ให้ไหลไปตามน้ าให้หมดสิ้ น เป็ นสิ ริมงคลเป็ นมิ่งขวัญของ
ชีวติ ในปี ใหม่ต่อไป
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ค. งานสงกรานต์ คนแก่ จัดงานในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี
กิจกรรม เป็ นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรื อภาษาไทยพวน เรี ยกว่า สั งขารผู้เฒ่ า
หนุ่มสาวจะเดินทางมาขอขมา รดน้ าดาหัวขอพรจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ และจะทาพิธีการบายศรี สู่ขวัญให้แก่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ซึ่ งเป็ นประเพณี ด้ งั เดิมของชาวไทยพวน
ง. งานกาฟ้ า จะจัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 ค่า ของทุกปี
กิจกรรม เป็ นประเพณี ด้ งั เดิ มของชาวไทยพวนที่คนโบราณกาหนดให้มีการพักผ่อนหลังจาก
การคร่ าเคร่ งงานมาเป็ นแรมปี และจัดให้มีการทาบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้ง
อุทิศส่ วนกุศลให้กบั บรรพบุรุษ จะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น หม่าอื้อ นางกวัก นางด้ง หม่าเตย ลิงลม
เป็ นต้น
จ. งานจุดบั้งไฟ จัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 หรื อวันวิสาขบูชา ของทุกปี กิจกรรม คืองาน
ขอฟ้ าขอฝนจากเทวดา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และพืชผลอุดมสมบูรณ์
ฉ. งานประเพณีแห่ องค์ กฐิ นทางน้าของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว ตาบลหาดเสี้ ยว อาเภอ
ศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย นิยมทากันตั้งแต่วนั แรม 1 ค่า เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 การตกแต่งองค์
กฐินโดยใช้เรื อตกแต่งอย่างสวยงาม ติดตามด้วยขบวนเรื อแข่ง (เฮือซ่ วง) มีเรื อแข่งตั้งแต่นอ้ ยกว่า 10 ฝี พาย
จนถึง 50 ฝี พาย ประเพณี ดงั กล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี แล้ว เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
ได้จดั ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ช. งานประเพณีร่วมบุญร่ วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว จะจัดขึ้นในเดือน 11
ของทุกปี คือ การเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีการทาอาหารมาถวายพระภิกษุ ข้าวกระยาสารท ข้าวยาคู ข้าวทิพย์
บริ เวณบนศาลาจะมี การประดับตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ธงชัย ให้เปรี ยบเสมือนป่ าหิ มพานต์ การฟั ง
เทศน์มหาชาติจนครบ 13 กัณฑ์ เชื่อกันว่าเป็ นผูแ้ สวงบุญอานิสงค์อนั ยิง่ ใหญ่
4.4 การศึกษา
โรงเรี ยนระดับอนุบาล,ศูนย์เด็กเล็ก
รัฐบาล
3
แห่ง เอกชน
1
แห่ง
โรงเรี ยนระดับประถม
รัฐบาล
2
แห่ง เอกชน
แห่ง
โรงเรี ยนระดับมัธยม
รัฐบาล
2
แห่ง เอกชน
แห่ง
วิทยาลัย
รัฐบาล
แห่ง เอกชน
แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
รัฐบาล
1
แห่ง เอกชน
แห่ง
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ตารางแสดงข้ อมูลการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ห้ องเรียน
โรงเรียน
ระดับ
สั งกัด
(ห้ อง)
โรงเรี ยนเมืองเชลียง
มัธยมศึกษา
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
47
มัธยมศึกษา เขต 38

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

โรงเรี ยนอนุบาลศรี สัชนาลัย

ประถมศึกษา

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ โขทัย
เขต 2

27

933

ครู 45

โรงเรี ยนหาดเสี้ ยววิทยา

ประถมศึกษา
(ขยายโอกาส)

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ โขทัย
เขต 2

8

145

ครู 12

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

ปฐมวัย

เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น

12

147

ครู ผดู้ ูแลเด็ก 2
ผูด้ ูแลเด็ก 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 สาธารณสุ ข
โรงพยาบาล รัฐบาล
เอกชน
อื่นๆ (ระบุ)
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข / สถานีอนามัย

แห่ง
แห่ง
แห่ง
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

184

สวนสาธารณะ
สวนสุ ขภาพ

-

แห่ง
แห่ง

เตียงคนไข้
เตียงคนไข้
เตียงคนไข้
คลินิก

60
3

เตียง
เตียง
เตียง
แห่ง
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4.7 การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกูล
วิธีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
โดยมี (√ ) จัดเก็บเอง
( ) จ้างเอกชน
ปริ มาณขยะมูลฝอย
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
รถยนต์เก็บและขนสิ่ งปฏิกลู
2
คัน (ของเอกชน)
สถานที่เก็บขนสิ่ งปฏิกลู
แห่ง มีถงั เก็บรวมทิ้ง
50
ถัง
4.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556) - ครั้ง
2) ความสู ญเสี ยชีวติ และทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นผูเ้ สี ยชีวติ
- คน บาดเจ็บ คน
- ทรัพย์สินมูลค่า - บาท
- รถบรรทุกน้ า จานวน 2 คัน (แยกเป็ นขนาดบรรจุน้ า)
คันที่ 1 จุน้ าได้ 12,000 ลบ.ลิตร ซื้ อเมื่อ พ.ศ. 2544 ราคา 2,105,000 บาท
คันที่ 2 จุน้ าได้ 10,000 ลบ.ลิตร ซื้ อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 4,846,800 บาท
3) เครื่ องดับเพลิงชนิดหาบหาม จานวน 1 เครื่ อง
4) เครื่ องสู บน้ าแบบหัวรถไถ จานวน 5 เครื่ อง
5) เครื่ องตัดหญ้า
จานวน 4 เครื่ อง
6) เลื่อยโซ่ยนต์
จานวน 1 เครื่ อง
7) พนักงานดับเพลิง จานวน 10 คน
8) พนักงานขับรถยนต์ดบั เพลิง 4 คน
9) อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
จานวน 130 คน
10) การซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปี ที่ผา่ นมา
จานวน 1 ครั้ง
11) สถิติการเกิดอุทกภัยในรอบปี - ครั้ง สู ญเสี ยทรัพย์สินมูลค่า - บาท
12) สถิติการเกิดวาตภัยในรอบปี 1 ครั้ง สู ญเสี ยทรัพย์สินมูลค่า 36,254 บาท
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4.9 อาชญากรรม
ประชากรในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอยูร่ ะดับสู ง คดีส่วนใหญ่เป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุจากการจราจร ไม่ปรากฏว่ามีคดีอาชญากรรมร้ายแรงและสะเทือนขวัญเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล
5. สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แหล่งนา้
1) หนอง บึง จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1.1 หนองเอี่ยน
1.2 หนองผักลุง
1.3 หนองหิ น
1.4 หนองเหล่าหลวง
2) คลอง ลาธาร ห้วย แม่น้ า จานวน 4 แห่ง ได้แก่
2.1 แม่น้ ายม
2.2 คลองตานะ
2.3 คลองโค้ง
2.4 คลองผักลุง
5.2 การระบายนา้
1) พื้นที่น้ าท่วมถึง คิดเป็ นร้อยละ
- ของพื้นที่ท้ งั หมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าท่วมนานที่สุด
5 วันประมาณช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
3) เครื่ องสู บน้ า
มีจานวน
5 เครื่ อง
5.3 ขยะ
1) ปริ มาณขยะ 12 ตัน / วัน
2) รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็ น
ก. รถยนต์คนั ที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา ซื้ อเมื่อ พ.ศ. 2544
ข. รถยนต์คนั ที่ 2 รถเก็บขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบม. ซื้ อเมื่อ พ.ศ. 2546
ค. รถยนต์คนั ที่ 3 รถเก็บขยะอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบม. ซื้ อเมื่อ พ.ศ. 2551
3) ขยะที่เก็บขนได้ จานวน 25 ลบ.ม./วัน
4) ขยะที่กาจัดได้ จานวน 25 ลบ.ม./วัน
กาจัดขยะโดยวิธี
 กองบนพื้น
 กองบนพื้นแล้วเผา
 ฝังกลบอย่างถูกสุ ขลักษณะ  หมักทาปุ๋ ย
 เผาในเตาเผาขยะ  อื่น ๆ (ฝังกลบไม่ถูกสุ ขลักษณะ)
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5) ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาจัดใช้ 32 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็ นระยะทาง
7
กม.
- ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จานวน 8
ไร่
- เหลือที่ดินกาจัดขยะได้อีก
จานวน 24
ไร่
- คาดว่าจะสามารถกาจัดขยะได้อีก
19
ปี
6) สภาพการเป็ นเจ้าของที่ดินสาหรับกาจัดขยะ
- ท้องถิ่น จัดซื้ อเอง เมื่อ พ.ศ. 2536
ราคา 305,104 บาท
- เช่าที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. ราคา บาท
7) ที่ดินสารองที่เตรี ยมไว้สาหรับกาจัดขยะ จานวน
ไร่
ที่ต้ งั
ห่างจากท้องถิ่นเป็ นระยะทาง
กม.
6. สภาพการเมือง การบริหาร
6.1 โครงสร้ างและอานาจหน้ าทีใ่ นการบริหารของ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โครงสร้างการบริ หารเทศบาล ประกอบด้วย หน่วยงาน 6 กอง คือ สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และกองการศึกษา
มีคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ทาหน้ าทีฝ่ ่ ายบริ หาร พัฒนานโยบาย และแนวทาง
การให้ บริการแก่ประชาชน ประกอบด้ วย
1. นางรุ่ งอรุ ณ
คาโมง
นายกเทศมนตรี
2. นายวิเชียร
ปัญญาสิ น
รองนายกเทศมนตรี
3. นายประวัติ
แสนสุ รียร์ ังสิ กุล
รองนายกเทศมนตรี
4. นางกลิ่นแก้ว
เทียนสันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายไกรศรี
ขีดขั้น
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
อัตรากาลังเจ้ าหน้ าทีข่ องเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ส่ วนงาน
จานวนพนักงานเทศบาลตามระดับ
รวม
จานวนลูกจ้ าง
1
2
3
4
5
6
7
8
ประจา ภารกิจ ทัว่ ไป
สานักปลัด
1
3
2
1
7
2
9
12
กองคลัง
3
1
1
5
5
4
กองช่าง
2
1
3
5
7
กองสาธารณสุ ขฯ 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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ภารกิจและหน้ าทีห่ ลัก
1. การบารุ งรักษาทาง/การระบายน้ า
2. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3. กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
5. จัดให้มีตลาด
6. ให้มีและบารุ งไฟฟ้ า/แสงสว่าง
7. ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. บารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของราษฎร
9. ส่ งเสริ มให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
10. จัดให้มีเครื่ องใช้ในการดับเพลิง
11. บารุ งศิลปะจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
6.2

รายการ

สถานการณ์ คลังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
6.2.1 การบริ หารรายรับ รายจ่าย ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ปี พ.ศ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
รายรับ
รายจ่ าย

48,639,677.46
40,532,122.48

56,720,036.16
47,463,422.30

การคลัง
รายรับ รวมทั้งสิ้น 63,855,117.20 บาท แยกเป็ น
1) ภาษีทที่ ้องถิ่นจัดเก็บเอง
รวมทั้งสิ้น
- ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
- ภาษีบารุ งท้องที่
- ภาษีป้าย
- อากรการฆ่าสัตว์
2) ภาษีทรี่ ัฐบาลจัดเก็บและแบ่ งสรรให้
รวมทั้งสิ้น
- ภาษีมูลค่าเพิม่
- 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
- ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
1,702,970.21
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิบตั รและนิติกรรมที่ดิน 3,221,923.00
- รายได้ค่าใบอนุ ญาตด้านป่ าไม้
3) รายได้ หมวดอืน่
รวมทั้งสิ้น 4,472,058.86
- ค่าธรรมเนียม ใบอนุ ญาตและค่าปรับ
1,039,852.00
- รายได้จากทรัพย์สิน
3,384,716.05
- รายได้เบ็ดเตล็ด รวม
47,316.00
แยกเป็ น
3.1 ค่าขายแบบแปลน
7,000.00
3.2 อื่นๆ
40,316.00
4) รายได้ หมวดเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 29,306,167.00
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป
16,888,154.00
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป (ไทยเข้มแข็ง)
- เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจพิเศษ
- เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด
- อื่นๆ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
12,418,013.00
เงินสะสม
รวมทั้งสิ้น 53,032,879.37
- เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง
43,067,528.08
- ค่าประกันมิเตอร์ ไฟฟ้ า
37,000.00
- เงินสะสมส่ งสมทบ ก.ส.ท.
9,928,351.29
รายจ่ าย
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

การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
ประชาชนให้ความสนใจในการดาเนินงานของเทศบาลด้านต่าง ๆ และมีความสนใจ และ
มีส่วนร่ วมทางการเมืองดี
สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง
สถิติขอ้ มูลผูม้ าใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งล่าสุ ด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ดังนี้
จานวนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง จานวน 5,689 คน
จานวนผูใ้ ช้สิทธิ์ เลือกตั้ง จานวน 2,363 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.54
6.4 การอานวยความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินสวัสดิภาพของประชาชน
เทศบาลมีสถานีดบั เพลิง พร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะสาหรับดับเพลิงไว้บริ การ
ประชาชน มีสถานีตารวจภูธร 1 แห่ง
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะทีผ่ ่านมา
เทศบาล ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปั ญหาด้านต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งด้าน พัฒนาปรับปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
ประกอบอาชี พของประชาชน และสนับสนุ นการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ก่อสร้างปรับปรุ งถนน ขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ ประปา พัฒนาแหล่งน้ า สะพาน ระบบระบายน้ า เป็ นต้น ในด้านการส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศบาลได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเทศบาลฯ มี วฒั นธรรมประเพณี ที่
สาคัญ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่ น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชน ส่ งเสริ มงานประเพณี ต่าง ๆ
รวมทั้ง เป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวไปในตัว ส่ งเสริ มทั้งการศึ กษาในระบบและนอกระบบ ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก รวมทั้งทานุ บารุ งศาสนา ส่ งเสริ มอาชี พอุตสาหกรรมในครัวเรื อน อุดหนุ นกลุ่มอาชี พต่าง ๆ รวมทั้ง
สนับสนุ นการกี ฬา อุปกรณ์ กีฬา ดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุ นการดาเนิ นการยาเสพติด
การดูแลเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความสะอาดมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
พัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่ งเทศบาลได้
ดาเนินการให้ครบทุกด้าน ตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่มีอยูโ่ ดยยึดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และใช้
งบประมาณที่ มี อยู่อย่า งจากัด อย่า งคุ ้ม ค่ า และเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดต่ อประชาชน ซึ่ ง การพัฒนาที่ ผ่า นมา
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย

