รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 ส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการใช้ ทดี่ ินและผังเมือง
ที่

โครงการ

1

สารวจการจัดทาผังเมืองรวม

2

สารวจแนวเขตและปั กหลัก
แนวในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อจะได้ดาเนินการวาง - การจัดทาผังเมืองรวม
50,000
ผังเมืองได้อย่างถูกต้อง
(งบท้องถิ่น)
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาเทศบาลอย่าง
ถูกต้อง

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการที่มาจากประชาคม
56 หมายถึง ประชาคมเพือ่ จัดทาแผนสามปี (พ.ศ.2557-2559)
57 หมายถึง ประชาคมเพื่อจัดทาแผนสามปี (พ.ศ.2558-2560)

- เพื่อให้รับทราบเขต
เทศบาลอย่างถูกต้อง

-

50,000
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อรับทราบแนวเขตในการ
ดาเนินงานของเทศบาล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการใช้ ทดี่ ินและผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
- ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
วางแผนดาเนินการพัฒนา ที่สาธารณประโยชน์
ที่สาธารณประโยชน์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิ่น)

3

ตรวจสอบรังวัดที่ดินและที่
สาธารณประโยชน์

4

โครงการจัดทาป้ ายเขตควบคุม - เพื่อควบคุมการใช้ที่ดิน - เพื่อให้ประชาชน
50,000
การใช้ที่ดิน
ให้เป็ นประโยชน์
ได้รับทราบเขตควบคุม (งบท้องถิ่น)
การใช้ที่ดิน

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงานของ เทศบาล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

1

จัดทาป้ ายชื่อชุมชนและป้ าย
ซอยเพิ่มเติมในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

2

ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอย
เทศบาล 7 หมู่ที่ 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว (ข้างบ้านนาย
สมพงษ์ ก้านทอง)
(56)
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บริ เวณซอยเทศบาล 13-15
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

3

4*

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและคนต่าง
ถิ่นที่เข้ามาในเขตเทศบาล
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล.ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพื่อเป็ นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างแนวราวเหล็กไหล่ทาง - เพื่อความปลอดภัยของ
กันตกของถนนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล
(56)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ป้ ายชื่อชุมชน
จานวน 7 ชุมชน

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

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบท้องถิ่น)

79,200
(งบท้องถิ่น)

-

-

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
61,100
คสล. กว้าง 0.50 ม.
(งบท้องถิ่น)
ยาว 47 ม. ลึก 0.400.80 ม.
- ก่อสร้างแนวราวเหล็ก 100,000
100,000
100,000
ไหล่ทางกันตกบริ เวณ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
จุดเสี่ ยงต่อการตก
ไหล่ถนนและบริ เวณ
ทางโค้งต่าง ๆ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่ออานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นที่เข้า
มาในเขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น
- มีถนน คสล.ที่มีมาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

- ประชาชนจะได้มีความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5* ขยายไหล่ถนนภายในเขต
เทศบาล
(56)

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

6* ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ถนนสายเหล่าหลวง หมู่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว (56)

-เพื่อเป็ นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ก่อสร้างท่อระบายน้ า
30,000
คสล. ø 0.60 ม. ยาว 5 ม.
(งบท้องถิ่น)
พร้อมหูชา้ ง 2 ด้าน
(จานวน 3 จุด )
7* ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. - เพื่อเป็ นการบรรเทา
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
54,000
ถนนสาเริ งฤทธิ์ (ทางเข้าป่ าช้า) ความเดือดร้อนของ
คสล. กว้าง 0.50 ยาว 27 ม. (งบท้องถิ่น)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง ลึก เฉลี่ย 0.40 ม.
(56)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

-

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

8

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนชม
ปรี ดา (บริ เวณท้ายซอย
เทศบาล 6 เชื่อมซอยโรงสี ตา
พร) หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ห้องส้วมสาธารณะพร้อมถนน
ทางเข้า คสล.บริ เวณตลาด
กลางผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

9

10

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ซอยร่ วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
(งบท้องถิ่น)

- เพื่อใช้ในการระบายน้ า - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
และป้ องกันน้ าท่วม
คสล.ขนาด 1.00 x 1.20 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 6 ม.
ขนาด 1 ช่อง
- เพื่อได้หอ้ งน้ าห้องส้วม - ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม
300,000
ที่ถูกสุขลักษณะได้
สาธารณะ ขนาด กว้าง 3
(งบท้องถิ่น)
มาตรฐาน เพื่อรองรับ
เมตร ยาว 12 เมตร จานวน
ประชาชนที่มาจ่ายตลาด 1 หลัง พร้อมทางเข้า คสล.
กลางและมาออกกาลังกาย ตามแบบแปลนแผนผัง
บริ เวณลานเอนกประสงค์ เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
พร้อมทั้งนักท่องเที่ยว
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 162,000
ไปมาได้อย่างสะดวก
4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา (งบท้องถิ่น)
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่ 0.15 ม. พื้นที่ คสล.
มีมาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 360 ม.2
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ป้ องกันน้ าท่วมและระบาย
น้ าออกได้สะดวก

กองช่าง

-

-

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับบริ การ
ห้องน้ าห้องส้วมสาธารณะที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
บริ เวณสระเรี ยงหิ นคลองผัก
ลุง หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อม
ถนนชมปรี ดา (ซอยบ้านนาย
สนอง สิ ทธิวฒ
ุ ิ) หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว
13 จัดซื้อวัสดุในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการวางท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขต
เทศบาล
14

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริ เวณ
คลองผักลุง (ท้ายคลอง) หมู่ที่ 2 ตาบล
หาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อใช้ในการระบายน้ า - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
และป้ องกันน้ าท่วม
คสล.ขนาด 2.40 x 2.40 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 4 ม.
ขนาด 2ช่อง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 295,950.ไปมาได้อย่างสะดวก
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.
(งบท้องถิ่น)
- เพื่อให้ได้ถนน คสล.
หนา 0.15 ม.
ที่มีมาตรฐาน
- เพื่อเป็ นการบรรเทา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
500,000
400,000
300,000
ความเดือดร้อนของ
การวางท่อและรางบริ เวณ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วม
ที่เกิดน้ าท่วม เพื่อแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

- ป้ องกันน้ าท่วมและระบาย
น้ าออกได้สะดวก

กองช่าง

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

-บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง

- ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน
จากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. Ø 1.00 ม. บ่อพัก 7 บ่อ
ยาว 70 ม และก่อสร้างบ่อพักน้ า
คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม. ลึก
1.50 ม. จานวน 1 บ่อ

210,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
405,000
(งบท้องถิ่น)

15* ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
เทศบาล 1 เชื่อมถนนพิศาลดาริ
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ (อยูใ่ น
เขตความรับผิดชอบของ ท.ต.หาด
เสี้ ยว) (56)
16 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยตาคา
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ถูก
น้ าท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 162 ม. ลึก 0.80 –
1.20 ม.

-เพื่อให้การไหลของน้ า
ไหลได้สะดวกขึ้น

-

17 ขยายเขตประปา ภายในตลาดสด
เทศบาล หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ผคู ้ า้ ขายของใน
ตลาดสดได้มีประปาใช้

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
200,000
ขนาด 1.80 x1.80 ม. ผิว (งบท้องถิ่น)
จราจรกว้าง 5 เมตร ขนาด
2 ช่อง
-ขยายระบบประปาและ
300,000
ติดตั้งมิเตอร์
(งบท้องถิ่น)

18 ขยายเขตไฟฟ้ า ภายในตลาดสด
เทศบาล หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ผคู ้ า้ ขายของใน
ตลาดสดได้มีไฟฟ้ าใช้

-ขยายระบบไฟฟ้ าและ
ติดตั้งมิเตอร์

500,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

-ผูค้ า้ ขายของในตลาดได้รับ
ความสะดวกในการใช้น้ า

กองช่าง

-

-

-ผูค้ า้ ขายของในตลาดได้รับ
ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้ า

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

19

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 4 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 156
ตรม.

70,200
(งบท้องถิ่น)

-

-

1. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

20

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
หน้าคลองแม่เลา หมู่ที่ 5 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อป้ องกันการกัดเซาะของตลิ่ง
คลองแม่เลา

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด ø 0.60 ม. ยาว 8.00 ม.
พร้อมคานคอนกรี ตรับท่อ
ระบายน้ า

30,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- ป้ องกันการกัดเซาะของตลิ่ง คลอง
แม่เลา

กองช่าง

21

ก่อสร้างรางระบายน้ า ทางหลวง 101 ต่อ
จากรางเดิม ลงแม่น้ ายมข้างวัดโบสถ์ หมู่ที่
2 ตาบลหาดเสี้ ยว

-เพื่อให้การไหลของน้ าไหลได้
สะดวกขึ้น

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ตามแบบ
กรมทางหลวง ยาว 646 ม.

2,261,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน
จากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

22

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หน้าโรงเรี ยน
หาดเสี้ ยว-คลองผักลุง
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56 )

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วมขัง

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด ø 0.60 ม. ยาว 252 ม.
พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ

-

453,600
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน
จากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

-

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23*

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
อ.อนิรุทธิ์ ถึงสถานีประมง
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
(ต่อจากเดิม)
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
ม.ยาว 790 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
2,370 ม.2

-

1,066,500
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

24

ก่อสร้างถนน คสล. รอบบริ เวณ
หนองเอี่ยนพร้อมปรับภูมิทศั น์ หมู่
ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

-เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
-เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
- เพื่อปรับภูมิทศั น์ให้สวยงาม

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 500 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร
พร้อมปรับ
ภูมิทศั น์โดยรอบ

-

1,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
- มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึน

กองช่าง

25

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน
ชมปรี ดา (ข้างบ้านครู อานวย)
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 61 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล.
Ø 0.40 ม. กึ่งกลางถนนพร้อม
ท่อพักจานวน 7 บ่อ รวม
ความยาว 61 ม. พื้นที่ คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 178 ม.2

-

126,270
(งบท้องถิ่น)

-

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คสล. ø 0.60 ม. ยาว
510 ม. บ่อพักจานวน
52 บ่อ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
631,200
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้ว ั
ด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

26 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ถนนสาย หาดสูง - บ้านใหม่
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 -4 ตาบล
หาดเสี้ ยว

-เพื่อเป็ นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วม

27 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทา
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
ความเดือดร้อนของ
คสล. กว้าง 0.50 ยาว
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง 60 ม.ลึก 0.40-1.20 ม.

-

63,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยอุดร
พัฒนาลงคลองผักลุง หมูท่ ี่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทา
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
ความเดือดร้อนของ
คสล. ขนาดกว้าง 0.50
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง ม. ยาว 25 ม. ลึก 0.400.80 ม.

-

25,600
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

29* ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตาบล
หาดเสี้ ยว
( 56 )
30 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว (บริ เวณต้นจัน)
31

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชื่อมถนนพิศาลดาริ
(บ้านครู ไพศาล) หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

32

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยเทศบาล 13 ต่อจากเดิม
หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คสล. ø 0.60 ม.
ยาว192 ม.

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างรางระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. ขนาดกว้าง 0.50
ถูกน้ าท่วมขัง
ม. ยาว 80.00 ม. ลึก
0.60 - 1.20 ม.
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร - ก่อสร้างถนน คสล.
ไปมาได้อย่างสะดวก
กว้าง 2.50 ม. ยาว 30.00
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
มาตรฐาน
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 75 ม.2
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างรางระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. ขนาดกว้าง 0.50
ถูกน้ าท่วมขัง
ม. ยาว 123 ม. ลึก
0.40 -1.20 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
297,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง
อีก

กองช่าง

-

109,600
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ า
ท่วมขังอีก

กองช่าง

-

33,750
(งบท้องถิ่น)

-

กองช่าง

-

147,600
(งบท้องถิ่น)

-

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
- ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ า
ท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

33

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนพิศาล
ดาริ เหนือ (ติดซอย 19)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
(บ้านป้ าเหนาะหมูสเตะ)

34

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริ เวณซอย - เพื่อการไหลของน้ าที่สะดวกขึ้น
นาตาเลื่อน หมู่ที่ 3
ตาบลหาดเสี้ ยว

35*

ก่อสร้างถนนลูกรัง (ทางไป
ห้วยเดื่อ) หมู่ที 4 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)
ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 4
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

36*

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม.
ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางท่อ คสล.  0.40 ม.
กึ่งกลางถนนพร้อมบ่อพัก
จานวน 5 บ่อ รวมความยาว 38
ม. ได้พ้นื ที่ถนน คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 109 ม2
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล.ขนาด 1.80x1.80 เมตร
ผิวทางจราจรกว้าง
5 เมตร ขนาด 1 ช่อง
-ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-เพื่อให้ประชาชนได้สญ
ั จรไปมา
ของประชาชนและขนส่ งผลผลิต
ทางการเกษตร
- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 310
ขัง
ม. ลึก 0.40-1.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
78,690
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

-

125,250
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

-

135,000
(งบท้องถิ่น)

-

- มีถนนดินลูกรังเพิม่ อีก 1
สาย ระยะทาง 1,000 เมตร

กองช่าง

-

372,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

37

ก่อสร้างรางระบายน้ า บริ เวณถนน
พิศาลดาริ - สถานีดบั เพลิง หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 92
ม. ลึก 0.40-1.50 ม.

-

110,400
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

38

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 3
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 325
ม. ลึก
0.50 – 1.50 ม.

-

390,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

39

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักซอย
ข้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 2ตาบลหาด
เสี้ ยว

-เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วม

-ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คสล. 0.60 ม.ยาว
900 ม. พร้อมบ่อพักจานวน
90 บ่อ

-

1,400,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

-ลดปั ญหาความเดือดร้อนจากน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

40

ก่อสร้างถนน คสล. บริ เวณซอยเชื่ อม
เทศบาล 4 - คลองผักลุง หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล.
ไม่นอ้ ย
กว่า 264 ม.

-

118,800
(งบท้องถิ่น)

-

1. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

- ตลิ่งแม่น้ ายมไม่โดนกัด
เซาะจากการระบายน้ า

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41* ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน คสล.
บริ เวณซอยเทศบาล 11
(หน้าบ้านนายอมร ขอประสิ ทธิ์)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว (56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

- ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 83
ม.รวมพื้นที่ คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 332 ม.2

42

- เพื่อเป็ นการบรรเทาการ
กัดเซาะของน้ าที่ระบายลง
ตลิ่งแม่น้ ายม

- ต่อเติมรางระบายน้ า
คสล.กว้าง 0.50 ยาว
12.50 ม. ลึก 0.40 ม.
ตลอดแนว

ก่อสร้างต่อเติมรางระบายน้ า
คสล. ซอยเทศบาล 7 (ซอยวัด
น้อยต่อจากของเดิม ปลายท่อ)
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
149,400
(งบท้องถิ่น)

-

16,250
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

43

44

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
- เพื่อเป็ นการบรรเทา
ซอยเทศบาล 8 (บ้านใหม่ลง
ความเดือดร้อนของ
รางระบายน้ าสายริ มน้ า ) หมู่ที่ 4 ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง
ตาบลหาดเสี้ ยว (56)
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
- เพื่อเป็ นการบรรเทา
ซอยเทศบาล 10 (บ้านใหม่ลง
ความเดือดร้อนของ
รางระบายน้ าสายริ มน้ า)
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง
หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว (56)

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.กว้าง 0.50 ยาว
185 ม.ลึก 0.40-1.20 ม.

-

194,250
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.กว้าง 0.50 ยาว
192 ม.ลึก 0.40-1.20 ม.

-

201,600
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อม
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
ถนนสายหนองเอี่ยน – สาย
มาได้อย่างสะดวก
พระร่ วง หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว - เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
238 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
952 ม2

46

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บริ เวณทางหลวง หมายเลข 101 ฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ 2 ตาบล
หาดเสี้ ยว (จากหน้าร้าน สาธร)

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.40- 1.20 ม.
ยาว 180 ม.
ตามแบบแปลนกรม

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วมขัง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
428,400
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

450,000
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

ทางหลวง
47

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย
เทศบาล 2 (ฝั่งทิศเหนือ)
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
ลงรางเดิม

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ า
ท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คส
ล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 211 ม.ลึก
0.40-1.20 ม.

-

274,300
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

48

ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง สาย
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2
(นานอก – คลองพง) หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

49

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย
เทศบาล 3-4 (อ.อุดม) หมู่ที่ 3
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนนดินและ
ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.  0.40
เมตร จานวน 4 จุด
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คสล.  0.40 ม. พร้อม
บ่อพัก จานวน 13 บ่อ รวม
ความยาว 100 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
264,300
(งบท้องถิ่น)

-

77,500
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

50

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย 11
เชื่อม ซอยนางกองศรี หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

51

ก่อสร้างบันได คสล. ลง
คลองผักลุง หมูท่ ี่ 1,2 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- บรรเทาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างรางระบายน้ าค
ประชาชนที่ถูกน้ าท่วมขัง
สล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 67 ม. ลึก 0.40 –
1.20 ม.
- เพื่อให้ประชาชนมีความ - ก่อสร้างบันได คสล.
สะดวกในการใช้ประโยชน์ กว้าง 4 ม. จานวน 4 จุด
จากน้ าในคลองผักลุง

-

134,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้น้ าใน
คลอง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 3 (หลังบ้านป้ าจันทร์ –
ซอยปศุสตั ว์)

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คสล. ขนาด  0.60 ม.
พร้อมบ่อพักจานวน 5 บ่อ
ยาว 54 ม.

53

ก่อสร้างขยายลานตากข้าว คสล.
หมู่ที่ 4,5 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนมีลาน
ตากข้าว

- ขยายลานตากข้าว คสล.
จานวน 2 จุด หนา 0.12 ม.
พื้นที่รวมทั้ง 2 จุดไม่นอ้ ย
กว่า 500 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,200
(งบท้องถิ่น)

-

200,000
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

- ประชาชนได้มีพ้นื ที่ตาก
เมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น

กองช่าง

54

55

โครงการขยายสะพาน คสล.
บริ เวณถนนสายทางหลวง
หมายเลข 101 หมู่ที่ 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว (ข้ามคลองผักลุง)
ก่อสร้างถนนลาดยางสายพระร่ วง
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - ก่อสร้างและขยาย
มาได้สะดวก
สะพาน คสล.

-

2,000,000
(งบท้องถิ่นงบอุดหนุน)

-

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาได้ดียงิ่ ขึ้น

กองช่าง

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนนลาดยาง
ที่มีมาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

-

3,780,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่
56

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยเชื่อม - บรรเทาความเดือดร้อน
เทศบาล 12-13 ลงประตูกนั น้ า
ของประชาชนที่ถูกน้ าท่วม
คลองโค้ง หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว ขัง

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

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

57

ก่อสร้างบันได คสล. ลงอ่างเก็บ
น้ าหนองหิ น หมูท่ ี่ 2 ตาบล
หาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์
จากน้ าในอ่างเก็บน้ า
หนองหิ น

- ก่อสร้างบันได คสล.
กว้าง 4 ม. จานวน 4 จุด

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการใช้น้ าในอ่าง
เก็บน้ าหนองหิน

กองช่าง

58

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รุ่ งมาลัย คาโมง ม.3
ต.หาดสูง (คันดินกันน้ า)

495,000
(งบท้องถิ่น)

-

-ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึ้น
- มีถนน คสล.ที่มีมาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างโกดัง
ไทยเจริ ญ 3 ต.หนองอ้อ (อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ
ทต.หาดเสี้ ยว)

- ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 275 ม. พื้นที่
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
1,100 ม2.
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 20 ม. พื้นที่
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 60 ม2.

-

59

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล.ทีมี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

-

27,000
(งบท้องถิ่น)

-

-ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึ้น
- มีถนน คสล.ที่มีมาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่
60

โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ถนนพิศาลดาริ (หน้าบ้าน
สท.ประวิด- สุดเขต) หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างรางระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. กว้าง 0.50 ยาว
ถูกน้ าท่วมขัง
37 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
74,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ตาบลหนองอ้อ (อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ ทต.หาดเสี้ ยว)
61* ก่อสร้างถนน คสล.ซอย พ.ท.
ชูศกั ดิ์-ซอยดอยปู่ ตา หมู่ที่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

62* ก่อสร้างถนน คสล.หลังบริ ษทั
ไทยสมุทร หมู่ที่ 3 ตาบล
หนองอ้อ (อยูใ่ นเขตความ
รับผิดชอบของ ท.ต.หาดเสี้ ยว)
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 555 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
1,665 ม.2
- ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 103 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
309 ม.2

-

-

999,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

185,400
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63* ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยราษฎร - บรรเทาความเดือดร้อน
อุทิศ หมูท่ ี่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
ของประชาชนที่ถูกน้ าท่วม
(56)
ขัง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว 300 ม. ลึก 0.80 –
1.20 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

64* ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว
(56 )

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างท่อระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. ขนาด ø 0.40 ม.
ถูกน้ าท่วมขัง
ยาว 15 ม.

-

-

6,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

65* ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย
เทศบาล 10 หมู่ 4
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ถูกน้ าท่วม
ขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.801.20 ม. ยาว 200 ม.

-

-

500,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

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

-

-

1,755,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น

กองช่าง

66

ก่อสร้างถนนลาดยาง(ต่อจากเดิม) - เพื่อให้ประชาชนสัญจร
รอบหนองหิน หมู่ที่ 2
ไปมาได้อย่างสะดวก
ตาบลหาดเสี้ ยว

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่
67

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,750

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 3
ตาบลหาดเสี้ ยว

ไปมาได้สะดวก

ม.ยาว 27 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
135 ม.2

68

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
คลองพง - สุดเขต หมู่ที่ 1,2
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง
5 ม. ยาว 6.5 กม.

69

ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน
บริ เวณทางหลวงหมายเลข 101

70

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
บริ เวณซอยเชื่อมเทศบาล 13
(บ้านนางมะลิวนั เกิดผล)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

(งบท้องถิ่น)

ได้อย่างสะดวก

-

-

17,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-เพื่ออานวยความสะดวก
-ก่อสร้างสะพานลอย คสล.
ให้กบั ประชาชนในการข้าม จานวน 1 จุด
ถนน

-

-

3,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการข้ามถนน

กองช่าง

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
เดือดร้อนของประชาชนที่ ขนาด ø 0.30 ม. ยาว 30 ม.
ถูกน้ าท่วมขัง
พร้อมบ่อพักจานวน 3 จุด

-

-

25,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง
อีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71* ก่อสร้างปรับปรุ งถนนลาดยาง
สายทางหลวง 101 หมูท่ ี่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว (56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างปรับปรุ งถนนลาดยาง
ยาว 500 ม.

72

ก่อสร้างปรับปรุ งถนนสายทาง
หลวงหมายเลข 1201 บริ เวณ
หน้าสานักงานเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างปรับปรุ งถนนสาย
ทางหลวง 1201 ยาว 500 ม.
ตามแบบแปลนสานักงานทาง
หลวงที่ 4 (พิษณุโลก) แขวง
การทางสุโขทัย

-

-

73

ก่อสร้างสะพานสลิงหรื อสะพาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร
คสล. ข้ามแม่น้ ายม บริ เวณ หมู่ที่ ไปมาได้อย่างสะดวก
2 กับ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว

- ก่อสร้างสะพานสลิงหรื อ
สะพาน คสล. ยาว 200 เมตร

-

74

ก่อสร้างรางระบายน้ า หรื อท่อระบาย
น้ า บริ เวณทางหลวง หมายเลข 101 2
ฝั่งถนน หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว – สุด
เขต หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
เดือดร้อนของประชาชนที่ หรื อท่อ คสล. ยาว 1,000 ม.
ถูกน้ าท่วม
ตามแบบแปลนของกรมทาง
หลวง

-

ที่

โครงการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

7,024,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

5,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- เพื่อประชาชนมีสะพาน
ข้ามอย่างปลอดภัย

กองช่าง

-

5,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ลดปั ญหาความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,710,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

75

ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหาดสูง - บรรเทาความเดือดร้อน
ฝั่งตะวันออกลงคลองตานะ
ของประชาชนที่ถูก
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว
น้ าท่วมขัง
(พร้อมรื้ อท่อเดิม)

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.40-1.50 ม.
ยาว 360 ม.

76

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง
ยายยา

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิว
การจราจรกว้าง 7 ม. พร้อม
ทางเดินเท้าข้างละ 1 ม. ยาว
40 ม.

-

-

4,000,000
(งบท้องถิ่น/
เงินอุดหนุน)

- เพื่อประชาชนมีสะพาน
ข้ามอย่างปลอดภัย

กองช่าง

77* ก่อสร้างถนนคสล. ซอยตองเค ซอยไทยเจริ ญ ม.3 ต.หนองอ้อ
ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม.พื้นที่
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
150 ตรม.

-

-

67,500
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

78

ก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นขาม
– ทางไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

79

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชื่อมเทศบาล 2 หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว (ซอยนางสร้อย)

80

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยทิพย์สุคนธ์ หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

81

ก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปโรงฆ่าสัตว์ สายใต้
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

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

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,350,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)
-

-

168,700
(งบท้องถิ่น)

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.50 ม. ยาว 150 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 375 ม.2

-

-

168,700
(งบท้องถิ่น)

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,748 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 6,992 ม.2 พร้อม
วางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จานวน 3
จุด

-

-

3,356,160
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร -ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ไปมาได้อย่างสะดวก
ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี คสล. ไม่นอ้ ยกว่า 132 ม2
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59,400
(งบท้องถิ่น)

82

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อม
ถนนพิศาลดาริ ดา้ นใต้-ริ มน้ า
(ซอยนายเจ็ก) หมู่ที่ 3
ต. หนองอ้อ (อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ ท.ต.หาดเสี้ ยว)

83

ก่อสร้างรางระบายน้ าบริ เวณซอย - เพื่อบรรเทาความ
เชื่อมถนนพิศาลดาริ ดา้ นเหนือ
เดือดร้อนของประชาชนที่
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
ถูกน้ าท่วม

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

-

-

84

ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมซอยปศุสตั ว์ (หลังวัดภูธาตุ)
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

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

-

-

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

52,500
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง
อีก

กองช่าง

864,000
(งบท้องถิ่น)

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

85

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเชื่อมถนนปศุสตั ว์
(ผูใ้ หญ่สิทธิ์ –ป่ าช้าเก่าบ้านใหม่)
หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
86* ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันโท
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ชูศกั ดิ์( ต่อจากเดิม – สี่ แยกดอย ไปมาได้อย่างสะดวก
ปู่ ตา )หมูท่ ี่ 4 , 5 ตาบลหาดเสี้ ยว - เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
(56)
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
87 ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมซอย
- เพื่อให้ประชาชนได้
เทศบาล 2 หมู่ที่ 1 (ข้างบ้าน
สัญจรไปมาของประชาชน
ป้ าต้อย) ตาบลหาดเสี้ ยว
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
88* ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านหลัง
โรงเรี ยนหาดเสี้ ยววิทยา หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

ได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 730 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 2,190 ม.2

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
985,500
(งบท้องถิ่น)

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.00 ม. ยาว 375 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 1,125 ม.2

-

-

506,250
(งบท้องถิ่น)

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

-

-

150,000
(งบท้องถิ่น)

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 642 ม. หนา0.15 ม. พื้นที่ คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า
1,926 ม2

-

-

866,700
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
1. ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3. สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,810
(งบท้องถิ่น)

89

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเชื่อม
หนองหิ น,หนองผักลุง-นานอก
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.  0.60 เมตร
จานวน 5 จุด

90

ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมถนน
สายไปอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สูง
(สวนป่ า-นาบน)
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร

-

-
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ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ศรี ประเสริ ฐ – นาป่ าแดง (ทางเข้า ไปมาได้อย่างสะดวก
บ่อขยะ) หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว - เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00
กิโลเมตร

-

92

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นากระต่ายต่อจากเดิม
(บ้านนายจรัญ )
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

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

-

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล. ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่ นละออง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกขึ้น

กองช่าง

3,120,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน ที่ได้มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

-

10,400,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

-

3,600,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

1.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก
2. มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
3.สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

94

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตานะ
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่างสะดวก

- ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง
4.00 เมตร ยาว 30 เมตร

95

ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
ซอยนาทุ่งน้อย-ถนนสายหาดสูง
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
ยาว 400 ม.

96

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อม
ถนนชมปรี ดาถึงคลองผักลุง
(ซอยตาด่อน) หมูท่ ี่ 2 ตาบล
หาดเสี้ ยว
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อม
ถนนชมปรี ดา – ซอยเทศบาล 2
(ข้างบ้านหมอเป้ า) หมูท่ ี่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
2.5 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15
ม. พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
162.5 ม.2
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
ม.ยาว 790 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
2,370 ม.2
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วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)
51,800
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนจะได้ความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

- มีถนนดินลูกรังเพิ่มอีก 1
เส้น ระยะทาง 400 เมตร

กองช่าง

-

-

73,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

-

-

661,500
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่
98

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย - เพื่อให้ประชาชนสัญจร
เชื่อม เทศบาล 17 หมูท่ ี่ 2 ตาบล ไปมาได้อย่างสะดวก
หาดเสี้ ยว

99

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาว 20 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 50 ม.2

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,500
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนน
สายเดิ่นขาม หมู่ 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว
100 ก่อสร้างสะพานริ มน้ า หมู่ที่ 4,5
ตาบลหาดเสี้ ยว (บริ เวณวัดเก่า)

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง
- เพื่อแก้ไขและลดปั ญหา
การจราจร

-ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ø
0.40 ม. ยาว 6 ม. พร้อมหูชา้ ง 2
ด้าน (จานวน 1 จุด )
- ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง
4 ม. ยาว 60 ม.

-

-

10,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

-

-

1,500,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวก ลดระยะเวลาการ
เดินทาง

กองช่าง

101

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 858 ม. พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 2,574 ตร.ม.

-

-

1,158,300
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่ แยกดอยปู่ ตา
– ลานตากข้าวดอยปู่ ตาเหนื อ หมู่ที่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

102 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กลาง
ถนนซอยเทศบาล 3 หมูท่ ี่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว
103 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า ซอยเชื่อมถนนสายบ้าน
ป่ าไผ่ หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ ยว
(บ้านลุงมิ่ง)

วัตถุประสงค์
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

104

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ร้านน้ าแข็ง ต. เจริ ญ – ถนน
ไปมาได้อย่างสะดวก
ชมปรี ดา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

105

ก่อสร้างปรับปรุ ง ถนน คสล.
ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 –
1.20 ม. ยาว 146 ม.
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมรางระบาย
น้ ากลางถนน มีพ้นื ที่ คสล.ที่
หักบ่อพักออกแล้วไม่นอ้ ยกว่า
174 ตร.ม.
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้นื ที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม.
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 290 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้นื ที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,131 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
182,500
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

147,300
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-

-

405,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-

-

550,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

106 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ท้ายซอยเทศบาล 12 หมูท่ ี่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว
107 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย
เทศบาล 13 (เชื่อมของเดิมลง
แม่น้ ายม) หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)
108 ก่อสร้างสระเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม
ทางเท้า บริ เวณคลองโค้ง หมูท่ ี่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 –
1.20 ม. ยาว 49 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 –
1.50 ม. ยาว 124 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61,250
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

173,600
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

- เพื่อให้แหล่งน้ าสาธารณะ - ขุดลอกเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม
มีสภาพดีข้ ึนประชาชนได้ ทางเท้า ยาว 375 เมตร
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง

-

-

3,750,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

109 ก่อสร้างสระเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม - เพื่อให้แหล่งน้ าสาธารณะ - ขุดลอกเรี ยงหิ นยาแนวพร้อม
ทางเท้า บริ เวณคลองผักลุง
มีสภาพดีข้ ึนประชาชนได้ ทางเท้า ยาว 50 เมตร
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
(ต่อจากของเดิม)

-

-

500,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
(งบท้องถิ่น)

110 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อม
ถนนชมปรี ดาซอยเหนือโรงสี
นายนาน หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

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

111 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
(ข้างศาลเจ้าพ่อเหนือ) หมูท่ ี่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 150 ม.

-

-

- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง
113 ก่อสร้างถนน คสล.จากสานักงาน - เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ประมง – ถึงอ่างเก็บน้ าหนองหิ น ไปมาได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.501.50 ม. ยาว 545 ม.
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 376 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้นื ที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.

-

-

112 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยร่ วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

210,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

763,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

550,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

114 ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนอง
ผักลุง (ต่อจากเดิมฝั่งทิศเหนือ)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

115 ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซม
ศาลาฌาปนสถาน และก่อสร้าง
ลานจอดรถ คสล. บริ เวณ
ฌาปนสถานบ้านหาดเสี้ ยว
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

- ให้ประชาชนมีลานจอด
รถเนื่องมาจากมาร่ วมงาน
ฌาปนกิจศพ
- เพื่อปรับภูมิทศั น์ให้
สวยงาม

116 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
ดอยปู่ ตา หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)
117 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
* ซ.นากระต่าย (สุดซอย)
ม.2 ต.หาดเสี้ ยว (56)

- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง
-เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 273 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้นื ที่ คสล.
ไม่นอ้ ยกว่า 810 ตร.ม
.
- ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซม
ศาลา จานวน 1 หลัง
- ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง 24
เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.15 ม. พื้นที่ คสล.ไม่นอ้ ยกว่า
1,920 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 1.20 ม. ยาว 190 ม.
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ø
0.80 ม. ยาว 425 ม. บ่อพัก
จานวน 42 บ่อ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
409,500
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

-

-

960,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ประชาชนมีที่จอดรถได้
สะดวก
- มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึน

กองช่าง

-

-

228,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

630,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
75,400
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

118 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
* ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่3 ตาบล
หาดเสี้ ยว
(56)
119 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
* บริ เวณซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 5
ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

-เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วม

-ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ø 0.60 ม. ยาว 58 ม. บ่อพัก
จานวน 5 บ่อ

- เพื่อใช้ในการระบายน้ า
และป้ องกันน้ าท่วม

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด 2.40 x 2.40 ม.
ผิวทางจราจรกว้าง 4 ม. ขนาด
2 ช่อง

-

-

180,000
(งบท้องถิ่น)

- ป้ องกันน้ าท่วมและระบาย
น้ าออกได้สะดวก

กองช่าง

120 ก่อสร้างห้องน้ า บริ เวณศาลา
* กตัญํู หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาใช้ศาลา
กตัญํู

- ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม
สาธารณะ กว้าง 3.00 x 4.00 ม
จานวน 2 ห้อง

-

-

50,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนที่มาใช้ศาลา
กตัญํูได้รับความสะดวก

กองช่าง

121 ก่อสร้างลานคอนกรี ตหลังตลาด
* สดใต้ หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

-เพื่อใช้เป็ นลานจอดรถ
และจัดกิจกรรมต่างๆ

-ก่อสร้างลานคอนกรี ต ขนาด
10.00 x 32.50 และ19.50x15.50
ม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 627.25
ม.2

-

-

282,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในจอดรถ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

122 ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
* เหล่าหลวง หมูท่ ี่ 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

123 ก่อสร้างถนน ลูกรังสายเดิ่นขาม
* หมูท่ ี่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

124 ก่อสร้างถนน ลูกรังสายนาลุง
* เทียน หมูท่ ี่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนนดินหนา 0.30
ดินลูกรัง หนา 0.20กว้าง 5.00
ม. ยาว 1,000 ม. หนา0.30 ม.
พร้อม ท่อ ø 0.40 จานวน 10
จุด
- ก่อสร้างถนนดินหนา 0.30
ดินลูกรัง หนา 0.20กว้าง5.00
ม. ยาว 500 ม. พร้อม ท่อ ø
0.40 จานวน 5 จุด

- ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.50
กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา
0.30 ม. พร้อม ท่อ ø 0.40
จานวน 5 จุด

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
200,000
(งบท้องถิ่น)

1. ประชาชนสัญจรไป – มา
ได้สะดวก

กองช่าง

-

-

100,000
(งบท้องถิ่น)

1. ประชาชนสัญจรไป – มา
ได้สะดวก

กองช่าง

-

-

150,000
(งบท้องถิ่น)

-. ประชาชนสัญจรไป – มา
ได้สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
1. ประชาชนสัญจร
(งบท้องถิ่น)
ไป – มา ได้สะดวก

125 ก่อสร้างถนน ลูกรังสายห้วยเดื่อ
* หมูท่ ี่ 4 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.50
กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 พร้อม
ท่อ ø 0.40 จานวน 5 จุด

126 ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
* คอนกรี ต ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรังภายในเขตเทศบาล
(56)

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

-ก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนนในเขตเทศบาล ด้วย
คอนกรี ต ยาง และลูกรัง

127 ก่อสร้างบ่อพักน้ า เชื่อม
* รางระบายน้ า คสล. บริ เวณถนน
ทางหลวง 101

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างบ่อพักน้ า ขนาด
เดือดร้อนของประชาชนที่ 1.00 ม. X 1.00 ม. จานวน
ถูกน้ าท่วมขัง
20 บ่อ

-

-

128 ก่อสร้างทางเดินเท้า บริ เวณถนน
* ทางหลวงหมายเลข 101 ฝั่ง
ตะวันตกต่อจากเดิม ตั้งแต่หน้า
วัดหาดเสี้ ยว-ตลาดเหนือ

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก

-

-

- ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ตาม
แบบแปลนของกรมทางหลวง
กว้าง 1.00 ม. ยาว 700 ม.

500,000
500,000
500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

- ประชาชนสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก

กองช่าง

200,000
(งบท้องถิ่น)

- ป้ องกันน้ าท่วมและ
ระบายน้ าออกได้สะดวก

กองช่าง

1,750,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

129 ก่อสร้างต่อเติมรางระบายน้ า
คสล.ถนนชมปรี ดาฝั่งตะวันออก
จากณาปนสถาน-ตลาดสด
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว
130 ก่อสร้างถนน คสล. ใต้ร้านเสงี่ยม
แอร์ ม.3 ต.หนองอ้อ(อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ ทต.หาดเสี้ ยว)

131 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บริ เวณซอยไทยเจริ ญ หมู่ที่ 3
ตาบลหนองอ้อ(อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ ทต.หาดเสี้ ยว)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
เดือดร้อนของประชาชนที่ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก
ถูกน้ าท่วมขัง
0.50-1.80 ม. ยาว 870 ม.

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
- เพื่อให้ได้ถนน คสล.ที่มี
มาตรฐาน
- เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละออง
- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ถูกน้ าท่วมขัง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,175,000
-ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิ่น)
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 89 ม. พื้นที่
คสล.ไม่นอ้ ยกว่า 267 ม2.

-

-

120,150
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น
- มีถนน คสล.ที่มีมาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมดีข้ ึน

กองช่าง

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.50 ยาว 37 ม. ลึกเฉลี่ย
0.60 ม.

-

-

74,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

132 ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ าข้าง
บ้านพักนายอาเภอ ม. 1 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. ยาว 25 ม.
ถูกน้ าท่วมขัง

133 ก่อสร้างท่อหรื อรางระบายน้ า
ถนนชมปรี ดา (จากฌาปนสถาน
หาดเสี้ ยว) ถึงแยกตลาดนัด

- เพื่อเป็ นการบรรเทาความ - ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ า
เดือดร้อนของประชาชนที่ คสล. ยาว 808 ม.
ถูกน้ าท่วมขัง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-ประชาชนไม่ได้รับความ
(งบท้องถิ่น)
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

-

-

2,428,000
(งบท้องถิ่น)

-ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขังอีก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1*

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
เสนอโดย
- ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวใต้ 56
- ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวเหนือ 56
- ชุมชนบ้านหาดสูง 56
- ชุมชนบ้านใหม่ 56
-ชุมชนบ้านป่ าไผ่ 56
- ชุมชนบ้านหนองอ้อ 56
-ชุมชนบ้านใหม่ชยั มงคล 56
สนับสนุนการก่อสร้างและขยาย
ประปาภายในเขตเทศบาล
เสนอโดย
- ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวใต้ 56
- ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยวเหนือ 56
- ชุมชนบ้านหาดสูง 56
- ชุมชนบ้านใหม่ 56
-ชุมชนบ้านป่ าไผ่ 56

-เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอ
อานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มาในยามค่าคืน

-ขยายเขตไฟฟ้ าตามซอยต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล

-เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
หน่วยงานและประชาชน
ในการจัดหาและขยายเขต
ประปาหมู่บา้ นไปสู่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
เพียงพอ

-สนับสนุนขยายเขตประปาใน
เขตเทศบาล

2*

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
500,000
500,000
-ทาให้มีแสงสว่างตามซอย
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ต่างๆเพิ่มขึ้น มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

500,000
500,000
500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ประชาชนได้รับการ
บริ การที่สะดวกทัว่ ถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

- ชุมชนบ้านหนองอ้อ56
-ชุมชนบ้านใหม่ชยั มงคล 56

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง
ซ่อมแซมบารุ งรักษาไฟฟ้ า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้ า
ส่องสว่างสาธารณะ

- เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ อานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินใน
การสัญจรไปมาในยาม
ค่าคืน

- ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
ตามถนน ตรอก ซอย ในเขต
เทศบาลที่ชารุ ดพร้อมทั้ง
ขยายเขตไฟฟ้ าส่องสว่าง
สาธารณะ

4

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และ
ซ่อมแซมไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

- เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอ
อานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวติ

ซ่อมแซมไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์และติดตั้งให้ใหม่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000
- ประชาชนได้ความ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ปลอดภัยทั้งชีวติ และ
ทรัพย์สิน

500,000
500,000
500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ประชาชนได้รับแสงสว่าง
และความสะดวกสบาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระบบการจราจร
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดหาอุปกรณ์และ ติดตั้งสัญญาณ - เพื่อลดอุบตั ิเหตุเกี่ยวงาน
ไฟและเครื่ องหมายจราจรภายใน จราจรภายในเขตเทศบาล
เขตเทศบาลและติดตั้งไฟ
กระพริ บ
- บริ เวณสามแยกโรงพยาบาล
ศรี สชั นาลัย หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว
- บริ เวณสามแยกหน้าธนาคาร
ออมสิ น หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว
- บริ เวณร้านเรื องสวรรค์ หมูท่ ี่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว
- บริ เวณสามแยกวัดโบสถ์
หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว
- ติดตั้งไฟกระพริ บสี่ แยก
ตลาดหาดสูง
- ประชาคม ม.3 หาดเสี้ ยว ปี 57

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 5
จุด
- ติดตั้งเครื่ องหมายและ
สัญญาณไฟการจราจร
- ติดกระจกมองทาง
- จัดหาอุปกรณ์ดา้ นจราจรใช้
ตามบริ เวณที่จาเป็ น
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริ บ
จานวน 4 จุด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
การจราจรภายในเขต
เทศบาลลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระบบการจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

สนับสนุนงานจราจรแก่
- เพื่อลดอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเขต การจราจรภายในเขต
เทศบาล
เทศบาล

3

โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
กฎจราจรและกฎหมายจราจร
เบื้องต้นและการบังคับใช้กฎ
จราจร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่
50,000
50,000
50,000
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
รับผิดชอบการจราจร
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
การจราจรภายในเขต
สนับสนุนการจัดซื้อเครื่ อง
เทศบาลลดลง
ตีเส้นจราจร และอื่น ๆ การ
ดาเนินการอย่างอื่นที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนจานวน
1 ครั้ง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความรู ้กบั เด็กและ - ประชาชน เด็ก และเยาวชน
เยาวชนให้มีความรู ้เกี่ยวกับ ในเขตเทศบาล จานวน 100
กฎจราจรและกฎหมาย
คน
จราจรเบื้องต้นและการ
บังคับใช้กฎจราจร

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เด็กและเยาวชน มี
ความรู ้เกี่ยวกับกฎจราจร
และกฎหมายจราจร
เบื้องต้นและการบังคับใช้
กฎจราจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ/
ร่ วมกับ
สภ.ศรี สชั นาลัย

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนา้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

1*

โครงการขุดลอกคลองโค้ง
หมู่ที่ 4,5 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

2

โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า
ลาธาร (Check Dam)
บริ เวณภูพร้างอม
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

3

ดาดลาเหมือง คสล.
คลองแม่เลา หมู่ที่ 5 ตาบล
หาดเสี้ ยว
ก่อสร้างพนังกั้นน้ า คสล. บริ เวณ
คลองผักลุง หมูท่ ี่ 1 , 2 ตาบล
หาดเสี้ ยว

4

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,600,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง
- ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การอุปโภคและบริ โภค
ตลอดทั้งปี
- รักษาสภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

กองช่าง

- เพื่อให้น้ าไหลได้อย่าง
สะดวก
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า
ในทางเกษตรกรรมในช่วง
ฤดูแล้ง
- เพื่อรักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

- ขุดลอกคลองปากกว้าง 15 ม.
หรื อตามสภาพพื้นที่คลอง ก้น
คลองกว้าง 5 ม.หรื อตามสภาพ
คลอง ลึก 5 ม. ยาว 1,800 ม.
- ก่อสร้างฝายต้นน้ า
ลาธาร (Check Dam)
จานวน 3 จุด

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- เพื่อป้ องกันการกัดเซาะ
ของตลิ่ง คลองแม่เลา

- ก่อสร้างดาดคอนกรี ต
คลองแม่เลา

80,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- ป้ องกันการพังทลายของ
ตลิ่งคลองแม่เลา

กองช่าง

- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพดีข้ ึน
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทัว่ ถึง

- ก่อสร้างพนังกั้นน้ า คสล.
จานวน 3 แห่ง

45,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

-

- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนา้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
186,000
(งบท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

5

ก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่น้ ายม หมู่ที่
1 , 3 ตาบลหาดเสี้ ยว
(กั้นกระสอบทราย)

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า - ก่อสร้างฝายน้ าล้นโดยการกั้น
ในการอุปโภคบริ โภค ช่วง กระสอบทราย สูง 1.50 ม.
ฤดูแล้ง
ยาว 100 ม.

6

ขุดลอก และก่อสร้างดาด
คอนกรี ตพร้อมเสริ มพื้น
คลองผักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพดีข้ ึน
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทัว่ ถึง

- ขุดลอกและก่อสร้าง
ดาด คสล. พร้อมเสริ มพื้น
ยาว 500 เมตร

-

4,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

7

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
(สระกอก้าว) หมู่ที่ 4
ตาบลหาดเสี้ ยว

- ขุดลอกสระน้ า จานวน
1 ไร่

-

300,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

8

โครงการขุดบ่อบาดาลและ
บ่อน้ าตื้น

- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพที่ดีข้ ึน
- ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ทวั่ ถึง
- เพื่อทาการเกษตร
- เพื่อจัดหาแหล่งน้ าให้
ประชาชนได้ใช้อย่างทัว่ ถึง

- ขุดบ่อบาดาลและบ่อน้ าตื้น
ภายในเขตเทศบาล

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้
ประโยชน์ในการใช้น้ า
เพื่อการอุปโภค บริ โภค
ในช่วงหน้าแล้ง
- ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อการอุปโภค
บริ โภคได้อย่างพอเพียง

กองช่าง

- ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อการอุปโภค
บริ โภคได้อย่างพอเพียง

กองช่าง

- ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ าเพิ่มขึ้นและเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนา้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพดีข้ ึน
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทัว่ ถึง
- เพื่อทาการเกษตร
10* ขุดลอกเกาะกลางแม่น้ ายม
- เพื่อให้น้ าไหลได้อย่าง
(56)
สะดวก เป็ นการป้ องกัน
ปั ญหาน้ าท่วมในระยะยาว
11 ก่อสร้างพนังกันดิน บริ เวณคลอง - เพื่อป้ องกันการกัดเซาะ
ยายยา หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ ของน้ า
ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของเขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

9

12

ขุดลอกสระบริ เวณคอกปศุสตั ว์
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อสามารถกักเก็บน้ า
สาธารณะไว้ใช้ประโยชน์
- เพิม่ จานวนแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างประตูกนั น้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน จานวน
1 แห่ง

- ขุดลอกสระน้ า พื้นที่ขดุ ลอก
จานวน 2 ไร่

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบท้องถิ่น)

- ขุดลอกเกาะกลางแม่น้ ายม

-

-

- ก่อสร้างพนังกันดิน จานวน
1 จุด

-

-

-

-

500,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

1,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)
1,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งน้ า
สาธารณะที่ใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งน้ า
สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ
- ป้ องกันน้ าท่วมและ
ป้ องกันตลิ่งพัง ในระยะยาว

กองช่าง

- ประชาชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการการกัด
เซาะของน้ าที่ทาให้ตลิ่งพัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนา้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

550,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ

กองช่าง

-

300,000
(งบท้องถิ่น)

- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ

กองช่าง

-

600,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
การอุปโภค บริ โภคได้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

-

-

1,000,000
(งบท้องถิ่น)

- ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด
ปี และมีพกั ผ่อน

กองช่าง

ที่

โครงการ

13

ก่อสร้างพนังกั้นน้ า คสล. บริ เวณคลอง
ตานะ หมู่ที่ 3 ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อให้แหล่งน้ าสาธารณะมี
สภาพดีข้ ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง

- ก่อสร้างพนังกั้นน้ า คสล. จานวน
1 แห่ ง

-

-

14

ก่อสร้างประตูระบายน้ าพร้อม
คันกันดินบริ เวณสระเหล่าหลวง
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้แหล่งน้ าสาธารณะมี
สภาพดีข้ ึน ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง

- ก่อสร้างพนังกันดินและประตูน้ า
1 แห่ ง

-

15

ขุดลอกสระหนองไผ่ (หลังโรงเรี ยน
หาดเสี้ ยว) หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้แหล่งน้ าสาธารณะมี
สภาพที่ดีข้ ึน
- ประชาชนได้รับประโยชน์
ทัว่ ถึง
- เพื่อทาการเกษตร

- ขุดลอกสระน้ า จานวน
4 ไร่

16

ขุดลอกหนองเอี่ยนและปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์

-เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน

- ขุดลอกและปรับภูมิทศั น์หนอง
เอี่ยน

1. ยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่ อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ งนา้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
ที่
17

โครงการ
โครงการก่อสร้างรางลาเหมือง
คสล.จากหนองผักลุงผ่านถนน
ข้างรั้วประมงไปทางด้านเหนือ
และทางด้านตะวันตก หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

17* ขุดลอกสระบริ เวณข้าง
วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบล
หาดเสี้ ยว
(56)
18* ขุดลอกคลองผักลุง จากหลัง
โรงเรี ยนเมืองเชลียง-ซอยนา
กระต่าย หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว
(56)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า ก่อสร้างรางลาเหมือง คสล.
จากหนองผักลุง เพื่อทา
ความยาว 1,200 เมตร
การเกษตรได้อย่างทัว่ ถึง

- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพดีข้ ึน
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทัว่ ถึง
- เพื่อทาการเกษตร
- เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมีสภาพดีข้ ึน
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทัว่ ถึง
- เพื่อทาการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

- ขุดลอกสระน้ า พื้นที่ขดุ ลอก
จานวน 2 งาน

-

-

150,000
(งบท้องถิ่น)

- ขุดลอกคลองผักลุง รวม
ความยาว 974 ม.

-

-

2,000,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนได้รับน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรได้อย่างทัง่ ถึง

กองช่าง

- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งน้ า
สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ
- ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภคและบริ โภคได้อย่าง
เพียงพอและมีแหล่งน้ า
สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560 )
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. ส่ งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านส่ งเสริมและสื บสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ที่

โครงการ

1

ส่งเสริ มอาหารเสริ ม (นม)
และอาหารกลางวัน สาหรับ
เด็กนักเรี ยน ในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริ มโภชนาการ - ซื้อนมให้เด็กนักเรี ยน
เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- จัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรี ยนภาย
ในเขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000
6,000,000
6,000,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การโภชนาการ
ของเด็กวัยเรี ยนดีข้ ึน

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
ได้รับการพัฒนา การตามวัยอย่าง
มีคุณภาพ จัดหาวัสดุ หนังสื อ
และอุปกรณ์การศึกษา สาหรับ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สถานศึกษา
การศึกษานอกระบบ และ
อุปกรณ์เครื่ องเล่น สาหรับศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กและชุมชน

1. เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา
ตามวัยในทุกด้าน
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา และการศึกษา
นอกระบบ
3 เพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน
4. ส่งเสริ มให้เด็กได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างทัว่ ถึง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1
แห่ง
2.ชุมชน 2 ชุมชน
3.สถานศึกษา ในเขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
4.การศึกษานอกระบบ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สถานศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ มี
วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน
การสอนเพียงพอและ
กิจกรรมด้านอื่น ๆ
- เด็กปฐมวัยและเด็ก
ในชุมชน ได้รับการ
พัฒนาที่ดีข้ ึน

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.50,000.50,000.(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

- เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มี
บรรยากาศ เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอนต่อเด็ก

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์
บริ เวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , ปลูก
ต้นไม้

4

โครงการวันเด็กแห่งชาติและ
การส่งเสริ มกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ทุกด้าน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

- เพื่อส่งเสริ มความกล้า
แสดงออกของเด็ก
- สร้างขวัญกาลังใจแก่
เด็ก
- พัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่า
เทียมกัน

- จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง
200,000
- จัดกิจกรรมสาหรับ
(งบท้องถิ่น)
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล
- จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
อาชีพ
- จัดกิจกรรมดนตรี และ
นันทนาการ

200,000
(งบท้องถิ่น)

200,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม
เพิม่ ขึ้น

กองการศึกษา

- เด็กมีความมัน่ ใจกล้า
แสดงออกในที่สาธารณะ
อย่างเหมาะสม
- เด็กมีกาลังใจในการ
พัฒนาตนเองให้เป็ นคน
เก่ง คนดี อยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุข

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้การจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทัว่ ถึง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

- สถานศึกษาทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ
ในเขตเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

5

ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบในเขตเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

6

ก่อสร้างคลังคาคลุมลาน
- เพื่อใช้ในการทา
อเนกประสงค์บริ เวณด้านข้าง กิจกรรมของศูนย์พฒั นา
ศูนย์พฒั นาเด็กฯ
เด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
- การศึกษาทั้งในระบบ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
และนอกระบบ มีคุณภาพ

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
750,000
ลานอเนกประสงค์
(งบท้องถิ่น)
บริ เวณด้านข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีพ้นื ที่ไม่
น้อยกว่า 735 ตรม.

-

-

- นักเรี ยนได้มีพ้นื ที่ใน
การทากิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
- เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรม
อนุรักษ์ สื บสานและฟื้ นฟู
และวิถีชีวติ อันดีงาม
ประเพณี วฒั นธรรม ในท้องถิ่น
ทุกประเพณี งานรัฐพิธี งานวัน
สาคัญ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงาน
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนงานประเพณี
วัฒนธรรม งานรัฐพิธี
งานวันสาคัญต่าง ๆ ระดับ
ชุมชน อาเภอ จังหวัด
และหน่วยงาน
1. อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงฯ
1.1 อุดหนุนให้อาเภอ
ศรี สชั นาลัย
1.2 อุดหนุนหน่วยงาน
เทศบาลที่เป็ นเจ้าภาพ
2. อุดหนุนการจัดงาน
สักการะพระแม่ยา่ และ
งานกาชาด
3. อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณี สรงน้ าโอยทาน
สงกรานต์ศรี สชั นาลัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000
- มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
อันดีงาม สื บทอด
วัฒนธรรมประเพณี ให้
คงอยูส่ ื บไป

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. อุดหนุนการจัดงาน
วันของดีศรี สชั นาลัยและ
เทศกาลอาหาร
5. อุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ
6. อุดหนุนงานสื บสาน
และอนุรักษ์ ประเพณี
จุดบั้งไฟเป็ นพุทธบูชา
7. อุดหนุนการจัดงาน
“ย้อนอดีตศรี สชั นาลัย
นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง
โบราณ”

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชีวดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้ างจิตสานึก ให้ เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ที่
1

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ส่งเสริ มเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริ มสร้าง
- เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000
100,000
100,000
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
จิตสานึกให้เยาวชนรุ่ นใหม่ ตาบลหาดเสี้ ยว เข้าร่ วม (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่นๆ ที่ รักและ หวงแหน
60 คน
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนมี
จิตสานึกและหวง
แหน และร่ วมกัน
อนุรักษ์ สื บทอด
ศิลปวัฒนธรรมให้คง
อยูส่ ื บไป

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่ งเสริมการศาสนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

กิจกรรมส่งเสริ มด้านการ
ศาสนา วันเข้าพรรษา เทศน์
มหาชาติ วัดร่ มเย็น การ
อบรมคุณธรรมและ
จริ ยธรรม

- เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
- เพื่อทานุ บารุ งและ
สื บทอดศาสนาให้คงอยูส่ ื บไป

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ส่งเสริ มและสนับสนุน
150,000
150,000
150,000
การจัดกิจกรรมทาง
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ศาสนา
ภายในชุมชน
1. โครงการกิจกรรม
เทศน์มหาชาติ
2. โครงการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
3. โครงการส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม
ปฏิบตั ิธรรม ไหว้พระ
ตามรอยพระร่ วงหรื ออื่น
ๆ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- กิจกรรมทางศาสนา
ได้รับการทานุบารุ ง
และสื บทอดให้คงอยู่
สื บไป
- ชุมชนได้รับความรู ้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมมาปรับใช้ใน
การดารงชีพ ประจาวัน
อย่างมีความสุข

กองการศึกษา

2

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

- เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน และ
ชุมชน ร่ วมกันทาบุญในวัน
เทศบาลและจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล

- คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
70,000
70,000
70,000
สภาเทศบาล พนักงาน
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
และชุมชน ร่ วมกันทาบุญ
ในวันเทศบาล

- กิจกรรมทางศาสนา
ได้รับการทานุบารุ ง
และจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล

สานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่ งเสริมการศาสนา
ที่
3

โครงการ
โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อราลึกถึงพระมหา
- คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
50,000
50,000
50,000
กรุ ณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ เทศบาล พนักงาน
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ลูกจ้างและชุมชนร่ วม
รัชกาล ที่ 5 ได้ทรงกรุ ณา
กิจกรรมสาธารณะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประโยชน์และ
จัดตั้งตาบลท่าฉลอมขึ้นเป็ น
สาธารณกุศล
สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
พนักงานและชุมชนได้ราลึก
ถึงวันท้องถิ่นไทย

สานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
ที่
1

โครงการ
ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัด
งานประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนให้
รู ้จกั กันแพร่ หลาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล
- โครงการลานวัฒนธรรม
กาฟ้ าบ้านเฮา
- โครงการประเพณี ลอย
กระทง
- โครงการร่ วมกิจกรรม
งานสรงน้ าโอยทาน
สงกรานต์ศรี สชั นาลัย
- โครงการประเพณี รดน้ า
ดาหัวผูส้ ูงอายุ
- โครงการร่ วมกิจกรรม
งานวันของดีศรี สชั นาลัย
- โครงการประเพณี แห่ชา้ ง
บวชนาคไทยพวนบ้าน
หาดเสี้ ยว
- โครงการจัดงานประเพณี
แห่กฐินทางน้ า แข่งเรื อ
(เฮือซ่วง)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000
(งบ
(งบ
(งบ
ท้องถิ่น)
ท้องถิ่น)
ท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
- สร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
ที่

2

โครงการ

โครงการก่อสร้างจุดชม
ขบวนแห่กฐินทางน้ า ม. 2
ต.หาดเสี้ ยว บริ เวณเขื่อน
เรี ยงหิน ม.2
(54)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชน มีจุดชม
ขบวนแห่ฯ
- ส่งเสริ มประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานรัฐพิธี กิจกรรม
วันสาคัญและอื่นๆ
- โครงการร่ วมกิจกรรม
งานย้อนอดีต ศรี สชั นา
ลัย
- โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริ ม
สนับสนุนงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม หรื อ
อื่นๆ
- ก่อสร้างพื้น คสล.
ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว
10 ม. จานวน 8 จุด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

500,000
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนได้ชมขบวน กองการศึกษา
แห่กฐินทางน้ าและ
แข่งเฮือช่วงได้สะดวก

3

การส่งเสริ มการท่องเที่ยวใน
ชุมชนในด้านการจัดโฮมส
เตย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว

- เพื่อพัฒนาและให้ชุมชนมี
ส่วนร่ วมในการจัด
การท่องเที่ยว

- จัดกิจกรรมแหล่ง
ท่องเที่ยว จานวน 4
ชุมชน

20,000
(งบท้องถิ่น)

20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนได้มีส่วน
กองการศึกษา
ร่ วมและได้รับประโยชน์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่ องเที่ยว
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

4

ก่อสร้างปรับปรุ งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ และที่รอรถ
ประจาทาง หมู่ที่ 1
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใช้เป็ นที่
- ปรับปรุ งอาคารศูนย์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ข้อมูลข่าวสารและ
เทศบาล
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
- บริ การประชาชนที่มารอ
รถประจาทาง
- เป็ นศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงให้บริ การ
ประชาชนที่มารอรถ
โดยสารประจาทาง

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
1

2

โครงการ
จัดหาสถานที่หรื อจัดหา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
ออกกาลังกายทุกประเภท

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ชาวชุมชน มี
สถานที่ และอุปกรณ์ การ
ออกกาลังกาย ภายใน
ชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2558
2559
2560
ตัวชี้วดั
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
200,000
200,000
200,000
- ทาให้มีสถานที่ มีวสั ดุอุปกรณ์
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ในการการออกกาลังกายภายใน
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

- จัดหาสถานที่ จานวน
7 แห่ง
- จัดหาอุปกรณ์การออก
กาลังกาย จานวน 7
ชุมชน
การจัดกิจกรรมและส่งเสริ ม
- เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริ ม - จัดกิจกรรม ส่งเสริ มและ 300,000
300,000
300,000
สนับสนุนกีฬาทุกประเภท
สนับสนุน ในการจัด
สนับสนุนกีฬาทุก
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท
การแข่งขันกีฬาทุก
ประเภทในเขตเทศบาล
การจัดกิจกรรมและทักษะด้าน ประเภท
อาเภอ และจังหวัด
ดนตรี กีฬา ให้กบั เด็กและ
- เพื่อส่งเสริ มและ
- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ
สนับสนุนทักษะด้านกีฬา เยาวชน ในเขตเทศบาล
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ดนตรี สาหรับเด็กและ
- จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์

- ทาให้ชุมชนได้รู้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ในการออก
กาลังกาย
- ประชาชน เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชน สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้นและเล่นกีฬาอย่าง
เหมาะสม เพื่อก้าวสู่ความเป็ น
เลิศทางด้านกีฬา
- เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
- สร้างความสามัคคี ในชุมชน
และท้องถิ่นในอาเภอศรี สชั นาลัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

3

ส่งเสริ มและสนับสนุนชมรม
สร้างสุขภาพ
(ชมรมผูส้ ูงอายุ , ชมรมออก
กาลังกาย , ชมรม อสม. ,
ชมรมแพทย์แผนไทย
ตลาดสด ฯลฯ )

- เพื่อส่งเสริ มและ
- ชมรมส่งเสริ มสุขภาพ
สนับสนุนการจัดตั้งชมรม ในเขตเทศบาลฯ
สร้างสุขภาพ

4

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ในเขตเทศบาล

- เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนการออกกาลัง
กายของประชาชนในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างสนามกีฬาใน
เขตเทศบาล

-

-

5

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์

- เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนการออกกาลัง
กายของประชาชนในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์

-

3,000,000
(งบท้องถิ่น,
งบอุดหนุน)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ชมรมส่งเสริ มสุขภาพ
มีความเข้มแข็ง ดาเนิน
กิจกรรมต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000,000
(งบท้องถิ่น,
งบอุดหนุน)

- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสนามกีฬาที่
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

-

- ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีลานกีฬา
เอนกประสงค์ใช้ออก
กาลังกาย

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

ก่อสร้างศาลาที่พกั สาหรับคน
ไปออกกาลังกายและ
นักท่องเที่ยวบริ เวณอ่างเก็บ
น้ าหนองหิ น ม.2 ต.หาดเสี้ ยว
(56)

-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีจุดพักผ่อน
- เพื่อส่งเสริ มการออก
กาลังกายกายและการ
ท่องเที่ยว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างศาลาที่พกั
จานวน 6 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(RPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้มีจุด
พักผ่อนอย่างพอเพียง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 ส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และแก้ไขปัญหาความยากจน
-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม่ รายได้ และการมีงานทา เพือ่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการส่งเสริ มอาชีพให้กลุ่ม - ส่งเสริ มการประกอบ
สตรี , กลุ่มผูส้ ูงอายุ และกลุ่ม อาชีพให้กลุ่มสตรี , กลุ่ม
คนพิการและประชาชนทัว่ ไป ผูส้ ูงอายุ และกลุ่มคน
พิการ และประชาชนทัว่ ไป
ในเขตเทศบาล

- ส่งเสริ มสนับสนุน
ให้สตรี คนชรา และ
ประชาชนที่วา่ งงาน
มีงานทา

2

โครงการส่งเสริ มสนับสนุน
การฟื้ นฟูการทอผ้าของชุมชน
ในเขตเทศบาล

- กลุ่มทอผ้าทุกชุมชน

- ส่งเสริ มการประกอบ
อาชีพและเพิม่ รายได้
ให้กบั ชุมชนในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

50,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สตรี ผูส้ ูงอายุ
และกลุ่มคนพิการ
และประชาชน
ทัว่ ไปในเขต
เทศบาล มีงานทา
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- กลุ่มอาชีพได้มี
การพัฒนาอาชีพ
มีรายได้เพิ่ม

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

3

โครงการขยายผลศูนย์การ
- เพื่อส่งเสริ มการแก้ไข
เรี ยนรู ้โครงการอันเนื่องมาจาก ปั ญหาความยากจนเชิง
พระราชดาริ ระดับอาเภอ
บูรณาการ
ต้นแบบ ปี งบประมาณ 2558

- ชุมชนในเขตเทศบาล

50,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัดฯ/
อ.ศรี สชั นาลัย

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม่ รายได้ และการมีงานทา เพือ่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ
ที่

โครงการ

4

โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจาตาบลหาดเสี้ ยว

5

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
และพัฒนาหมู่บา้ นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ
ผสมผสาน

6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของ
2558
2559
2560
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ส่งเสริ มและพัฒนา
50,000
50,000
50,000
อาชีพให้กบั เกษตรกร (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อสนับสนุน
ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจา
ตาบลหาดเสี้ ยว
- เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ
- ชุมชนในเขต
เสริ มและได้บริ โภคพืชผัก เทศบาล
สวนครัวที่ปลอดสารพิษ

- เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยน -ชุมชนในเขต
ความรู ้ดา้ นการพัฒนา
เทศบาล จานวน 7
หมู่บา้ นตามแนวเศรษฐกิจ ชุมชน
พอเพียง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พัฒนาการเกษตร
ระดับตาบลให้มี
ประสิ ทธิภาพ

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดฯ

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ชุมชนมีอาชีพ
งานพัฒนาชุมชน
เสริ มและเพิ่มรายได้
สานักปลัดฯ

100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ชุมชนมีความรู ้มา
พัฒนาหมู่บา้ นตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดฯ

7

โครงการฝึ กอบรมการผลิตปุ๋ ย
และการให้ความรู ้เรื่ องการใช้
สารเคมีให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ - เกษตรกรเข้าร่ วม
ในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพไว้ โครงการ จานวน
ใช้เอง
100 คน
- เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู ้ในการใช้สารเคมี
ได้อย่างปลอดภัย

200,000
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เกษตรมีความรู ้ใน งานพัฒนาชุมชน
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
สานักปลัดฯ
ไว้ใช้เอง
- เกษตรมีความรู ้ใน
การใช้สารเคมีได้
อย่างปลอดภัย

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม่ รายได้ และการมีงานทา เพือ่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนโครงการ -เพื่อส่งเสริ มให้ชุมชนมี
ส่งเสริ มอาชีพต่าง ๆ เช่น เลี้ยง รายได้เพิ่มมากขึ้น
สุกร,เลี้ยงไก่, เลี้ยงกบ,เลี้ยง
ปลา และอื่น ๆ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนใน
งานพัฒนาชุมชน
ชุมชนมีอาชีพและ
สานักปลัดฯ
มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น

9

10

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ส่งเสริ มอาชีพต่างๆ ต่อยอด
ดังนี้
- กลุม่ ดอกไม้จนั ทน์
- กลุ่มมะม่วงแก้วและแปรรู ป
มะม่วงแช่อิ่ม
- โครงการปุ๋ ยกลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มจัดทาขนมไทย
- กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า
โครงการจัดทาแผงลอย
เคลื่อนที่ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยว
เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
รายได้ที่ยงั่ ยืน

กลุ่มส่งเสริ มอาชีพฯใน
เขตเทศบาลฯ

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ทาให้ประชาชน งานพัฒนาชุมชน
ได้มีรายได้เพิ่ม
สานักปลัดฯ
มากขึ้น

- เพื่อให้ชุมชนใช้เป็ นที่
จาหน่ายผักปลอดสารพิษ

แผงขายของ ขนาดกว้าง
1.20 เมตรยาว 2 เมตร
สูง 2 เมตร จานวน
3 หลัง

18,000
(งบท้องถิ่น)

- ทาให้ประชาชน งานพัฒนาชุมชน
ได้มีรายได้เพิ่ม
สานักปลัดฯ
มากขึ้น

-

-

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม่ รายได้ และการมีงานทา เพือ่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ
ที่
11

12

13

งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2558
2559
2560
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุ ง
เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เทพื้น คสล. ขนาด
30,000
พื้นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
มีสถานที่อย่างพอเพียง กว้าง 8 เมตร ยาว 10 (งบท้องถิ่น)
พอเพียง หมู่ที่ 2 ตาบล
เมตร หนา 0.80 เมตร
หาดเสี้ ยว
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 80 ตร.ม.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ภูมิ - เพื่อส่งเสริ มการ
- ผลิตภัณฑ์/ภูมิ
60,000
60,000
60,000
ปั ญญาท้องถิ่นและประกวด
จาหน่ายสิ นค้าและ
ปั ญญาท้องถิ่น ได้รับ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สิ นค้า
ส่งเสริ มภูมิปัญญา
การส่งเสริ มจาก
OTOP
ท้องถิ่น
ภาครัฐและประชาชน
- ผลผลิตสิ นค้าออก
มาสู่ตลาด มีคุณภาพ
ที่ดียงิ่ ขึ้น
โครงการจัดหาตลาดรองรับ - เพื่อหาตลาดรองรับ
- จัดหาตลาดและ
100,000
100,000
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ประชาสัมพันธ์ดา้ น (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
เพื่อเพิ่มรายได้และ
การตลาดในการจัด
ส่งเสริ มอาชีพแก่ราษฎร จาหน่าย
ให้มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ทาให้ประชาชนได้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดฯ

- ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา งานพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้รับการ
สานักปลัดฯ
ส่งเสริ มจากภาครัฐและ
ประชาชน
- ทาให้ได้สินค้าของ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
- ราษฎรในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชี พ เพิม่ รายได้ และการมีงานทา เพือ่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ
ที่

โครงการ

14

ส่งเสริ มและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ และกองทุน
ต่าง ๆ ในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนใน - ชุมชนในเขต
การประกอบอาชีพของ
เทศบาล
ชุมชน
- เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2558
2559
2560
ตัวชี้วดั
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
200,000
200,000
200,000
- คนในชุมชนมี
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
แหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
สามารถสร้างเสริ ม
รายได้ให้แก่ตนเอง
-คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการกระจายรายได้
ที่

โครงการ

1

โครงการความร่ วมมือภาครัฐ
เอกชน ขยายตลาดสิ นค้า
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริ มการจาหน่าย -เผยแพร่ สินค้าที่
สิ นค้าท้องถิ่น และ
จาหน่ายในท้องถิ่นให้
ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนได้ทราบและ
ขยายไปสู่ส่วนกลางให้
มีคนรู ้จกั มากยิง่ ขึ้น

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
- ทาให้ประชาชนได้
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ทราบถึงสิ นค้า
ท้องถิ่นดียงิ่ ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560)
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 ส่ งเสริมความมั่นคงพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมให้ สมดุล
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วติ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของครอบครัวและชุ มชน
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

โครงการในการปกป้ องสถาบัน
สาคัญของชาติ เพื่อความ
สมานฉันท์ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

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

2

โครงการส่งเสริ มสนับสนุนการ
ดาเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรื อน
ระดับชุมชน เช่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เพื่อลดรายจ่ายครัวเรื อน

-ครัวเรื อนมีการทาบัญชี
เบื้องต้น

- อบรมด้านบัญชีและ
รายจ่ายเบื้องต้น

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนได้แสดงออกถึง
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ความจงรักภักดี และเทิดทูน
พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
- ประชาชนมีความรัก และ
สมานสามัคคีกนั
40,000
40,000
40,000
- ครัวเรื อนสามารถควบคุม
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
สานักปลัดฯ

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

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

โครงการ

3

โครงการส่งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาสตรี และครอบครัวใน
ชุมชนตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ชุมชน สตรี และ
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ครอบครัวได้มีกิจกรรมการ
ร่ วมกันและสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
- ครอบครัวและชุมชนมี
(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
สุขภาพจิตดีและสามารถ
พมจ.สท)
พมจ.สท)
พมจ.สท)
แก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

4

โครงการส่งเสริ มสุขภาพจิตใน
ชุมชน

-เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตให้แก่
ชุมชนและครอบครัว

-ประชาชนในเขตเทศบาล

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ครอบครัวและชุมชนมี
สุขภาพจิตที่ดีและสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุขฯ

5

โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหา -เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความรู ้ ทักษะในการป้ องกัน
ตนเองเรื่ องเพศสัมพันธ์
-เพื่อสร้างความรักและความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างครอบครัว

-กลุ่มวัยรุ่ นและผูป้ กครอง
ในเขตเทศบาล

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ครอบครัวและชุมชนมีความ
เข้มแข็งและสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุ ขขั้นพืน้ ฐานแก่ ประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนางานศักยภาพ
อสม. และศึกษาดูงาน

- เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู ้
ด้านสุ ขภาพอนามัย แก่กลุ่ม
ผูน้ าชุมชน อสม.ฯลฯ

- ศึกษาอบรมแลกเปลี่ยน
ดูงาน จานวน 1 ครั้ง

300,000
(งบท้องถิ่น)

300,000
(งบท้องถิ่น)

300,000
(งบท้องถิ่น)

- กลุ่ม อสม. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสุ ขภาพอนามัย

กอง
สาธารณสุขฯ

2

โครงการอุดหนุนหน่วยบริ การ
สาธารณสุขมูลฐาน

- เพื่อเสริ มสร้างสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยสาธารณสุ ขมูลฐาน

- สร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน

120,000
(งบอุดหนุน)

120,000
(งบอุดหนุน)

120,000
(งบอุดหนุน)

- ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลมี
สุขภาพที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

3

โครงการส่ งเสริ มสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอด

- ส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก
- ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแม่และ
เด็ก

- หญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

20,000
(งบท้องถิ่น)

20,000
(งบท้องถิ่น)

20,000
(งบท้องถิ่น)

กอง
สาธารณสุขฯ

4

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก
และไข้หวัดใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์

- เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคไข้หวัดนก
- เพื่อให้ผปู้ ระกอบการ
ฆ่าสัตว์มีความรู้ความชานาญ
เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และการ
จาหน่ายเนื้ อสัตว์

- ฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค
จานวน 4 ครั้ง
- อบรม / ดูงาน ผูป้ ระกอบการ
จานวน
1 ครั้ง

50,000
(งบท้องถิ่น)
60,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
(งบท้องถิ่น)
60,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
(งบท้องถิ่น)
60,000
(งบท้องถิ่น)

- หญิงมีครรภ์ , หญิงหลังคลอดใน
เขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
- เด็กอายุ 0-5 ปี มีสุขภาพที่ดี
- การแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัด
นกลดลง
- ผูป้ ระกอบการมีความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับวิธีการฆ่าสัตว์ /
การจัดการฆ่าสัตว์/ จาหน่ ายที่
เนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี

5

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
- ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยงุ และ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
สัตว์นาโรค
- อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

- กาจัดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ
และสัตว์นาโรค

7

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าและลดความเสี่ ยง
จากการถูกสุนขั กัด

-เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและ
โรคระบาดต่างๆอันมีสตั ว์
เป็ นพาหะนาโรค
-เพื่อป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
- เพื่อลดอัตราการป่ วยด้วย
โรคพิษสุนขั บ้าในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

- ฉี ดวัคซีนสุนขั และแมว
ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

60,000
60,000
60,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สุนขั และแมวได้รับการฉี ด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ได้ครอบคลุมทัว่ พื้นที่เขต
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

กอง
สาธารณสุขฯ

8

ส่งเสริ มสนับสนุนบริ การจัดการ
สุนขั จรจัด

- เพื่อให้สุนขั จรจัดมีที่อยู่
อาศัย ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและอาหารอย่าง
ถูกต้อง

- สุนขั ในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สุนขั จรจัดมีที่อยูอ่ าศัยได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพและ
อาหารอย่างถูกต้อง
-ลดอุบตั ิการณ์ของโรค
พิษสุนขั บ้าในพื้นที่เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

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

ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ - เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
- ประชาชนในเขต
ความรู ้เรื่ องโรคติดต่อและไม่
และป้ องกันโรคได้ดว้ ยตนเอง เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
โรคติดต่อ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
- ประชาชนสามารถเข้าใจและ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ป้ องกันโรคได้ดว้ ยตนเอง

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 โครงการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับ
โรคสัตว์สู่คนในโรงเรี ยน

- เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้และ - นักเรี ยนในเขตเทศบาล
ป้ องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- นักเรี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจและป้ องกันตนเองจาก
โรคสัตว์สู่คนได้

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการถุงยางอนามัยต้าน
ภัยเอดส์

-เพื่อควบคุมป้ องกันโรคเอดส์ -ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ลดจานวนผูป้ ่ วยเอดส์ใหม่
-ลดการติดต่อของโรคเอดส์
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
- มีสว้ มสาธารณะที่สะอาดน่า
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ใช้ไว้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการส้วมสาธารณะน่าใช้

- เพื่อปรับปรุ งส้วมสาธารณะ - ปรับปรุ งส้วมสาธารณะ
ให้สะอาด ปลอดภัยและน่า จานวน 2 แห่ง
ใช้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

2

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน

- เพื่อปรับปรุ งตลาดสดให้
เป็ นตลาดสดน่าซื้อ และ
สถานที่ผลิตอาหาร

-ปรับปรุ งตลาดสด
จานวน 2 แห่ง

300,000
300,000
300,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ให้ตลาดสดเป็ นตลาดสด
น่าซื้อ สถานที่สะอาด และ
อาหารปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

3

โครงจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุ

- ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ,
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

กอง
สาธารณสุขฯ

4

อุดหนุนโครงการบริ จาคโลหิ ต
และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส

- เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน
กิจกรรมการรับบริ จาคโลหิ ต
และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้กบั อาเภอศรี สชั นาลัย

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

10,000
(งบท้องถิ่น)

- สามารถช่วยเหลือให้
ผูด้ อ้ ยโอกาส, ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
- มีประชาชนมาร่ วมบริ จาค
โลหิ ตเพิ่มขึ้น
- สามารถช่วยเหลือให้
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ นึ

-

-

สานักปลัด

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

โครงการ

1

โครงการเยีย่ มเยือน ห่วงใย ใส่ใจ
ถึงบ้าน เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อเสริ มสร้างกาลังใจให้กบั - ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขต
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในชุมชน
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
- เสริ มสร้างกาลังใจให้กบั
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส

2

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุในเขต
เทศบาล มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

7,500,000
7,500,000
7,500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สามารถช่วยเหลือ
ให้ผสู ้ ูงอายุในเขตเทศบาล มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

3

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูพ้ ิการในเขตเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ผพู ้ ิการในเขต
เทศบาล มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

- ผูพ้ ิการในเขตเทศบาล

420,000
420,000
420,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สามารถช่วยเหลือให้ผพู ้ ิการ
ในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวติ
ที่ดี

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
- สามารถช่วยเหลือผูม้ ีรายได้
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
น้อย เด็ก ผูส้ ูงอายุ และคน
พิการให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

4

โครงการสงเคราะห์ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย - เพื่อให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย เด็ก
เด็ก ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ ในเขต ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

- ผูม้ ีรายได้นอ้ ย เด็ก
ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
ในเขตเทศบาล

5

โครงการสงเคราะห์ผตู ้ ิดเชื้อเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และครอบครัว

- เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้อเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และครอบครัว
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

- ผูต้ ิดเชื้อเอดส์
ผูป้ ่ วยเอดส์ และ
ครอบครัวในเขตเทศบาล

60,000
60,000
60,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

6

โครงการจัดหาอุปกรณ์สาหรับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น โต๊ะ ,
เก้าอี้, พัดลม ฯลฯ

- จัดหาอุปกรณ์สาหรับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น โต๊ะ ,
เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ

- อุปกรณ์สาหรับทา
กิจกรรมในชุมชน เช่น
โต๊ะ , เก้าอี้ พัดลมฯลฯ

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- สามารถช่วยเหลือให้
ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ผูป้ ่ วยเอดส์
และครอบครัวมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ นึ
- การดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

โครงการจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ให้กบั - เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูล
ชุมชนและสานักงานเทศบาล
ข่าวสาร

- จัดซื้อหนังสื อพิมพ์
ให้กบั ชุมชนและ
สานักงานเทศบาล

8

โครงการซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้กบั - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูย้ ากไร้ในเขตเทศบาล
คนในชุมชนให้มีที่อยูอ่ าศัยที่
ดีข้ ึน แข็งแรงมัน่ คงและมี
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

- ผูป้ ระสบปั ญหาความ
เดือดร้อนทางด้านที่อยู่
อาศัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ชุมชนมีความรู ้ และได้รับ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ข้อมูลข่าวสารที่ทนั ต่อ
เหตุการณ์ตลอดเวลา
200,000
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูป้ ระสบปั ญหาความ
เดือดร้อนทางด้านที่อยูอ่ าศัย
มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

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

โครงการ

9

โครงการจัดตั้งศูนย์ 3 วัย สายใย
รักแห่งครอบครัวในอุปถัมภ์ พระ
เจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์
พระวรชายาฯ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
- จัดตั้งศูนย์ 3 วัย สายใย
พัฒนาคุณภาพชีวติ เน้นความ รักแห่งครอบครัว
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็ นวงจร จานวน 1 แห่ง
ชีวติ ทุกช่วงวัย ตั้งแต่วยั เด็ก
วัยพ่อแม่ และวัยปู่ ย่า ตายาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
- ศูนย์ 3 วัย สายสายใยรัก
(งบท้องถิ่น)
แห่งครอบครัว เป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เน้นความต่อเนื่อง เชื่อโยง
เป็ นวงจร ชีวติ ทุกช่วงวัย
ตั้งแต่วยั เด็ก วัยพ่อแม่และวัย
ปู่ ย่า ตายาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดหาแว่นตาให้ผสู ้ ูงอายุ
และผูด้ อ้ ยโอกาส

- ดูแลสุขภาพสายตาผูส้ ูงอายุ
และผูด้ อ้ ยโอกาส

- ผูส้ ูงอายุและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสที่มีปัญหา
ด้านสายตา ในเขต
เทศบาลฯ

2

โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์
สาหรับผูพ้ ิการ

- เพื่อบางเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของคนพิการที่
ยากไร้
- เพื่อให้ผพู ้ ิการได้รับการ
สงเคราะห์กายอุปกรณ์
สาหรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
- เกิดความเสมอภาค
ระหว่างผูพ้ ิการกับบุคคล
ทัว่ ไป

-ผูพ้ ิการที่ยากไร้และ
ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ผูส้ ูงอายุและผูด้ อ้ ยโอกาสที่
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
มีปัญหาด้านสายตา ในเขต
เทศบาลฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือและสามารถดาเนิน
ชีวติ ได้อย่างมีความสุข
50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูพ้ ิการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
- ครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อกายอุปกรณ์
ส่งผลให้มีเงินเก็บออม
- ผูพ้ ิการได้รับความเสมอภาค
ในสังคม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
- ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ยาเสพติด
-สร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติดใน
เยาวชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3

โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน ชมรม - เพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหา
TO BE NUMBER ONE
ยาเสพติด ในเยาวชน

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

4

โครงการส่งเสริ มสนับสนุน อย.
น้อย ในโรงเรี ยน

- ประชาชนเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนมีคุณภาพ
อนามัยดี

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เสริ มสร้างให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี บริ โภค
อาหารที่ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

5

โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่ อง
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก

- ส่งเสริ มสุขภาพและควบคุม - กลุม่ พัฒนาสตรี และ
ป้ องกันโครงกลุ่มเสี่ ยง
ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง

15,000
15,000
15,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- กลุ่มสตรี และประชาชน
กลุ่มเสี่ ยงมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพและเฝ้ า
ระวังโรคมะเร็ งได้

กอง
สาธารณสุขฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการดาเนินงานสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย

- เพื่อพัฒนาสุขาภิบาล
ร้านอาหารและแผงลอย

7

โครงการดาเนินงานหลักประกัน
สุขภาพ

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ ม
งานหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

8

โครงการควบคุมป้ องกันแมลงและ - เพื่อป้ องกันโรคติดต่อที่มี
สัตว์นาโรค
สัตว์เป็ นพาหะนาโรค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ผูป้ ระกอบการ
50,000
50,000
50,000
- ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ร้านอาหารและแผงลอย
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
และแผงลอยมีความรู ้ความ
ในเขตเทศบาลตาบล
เข้าใจในการดาเนินงาน
หาดเสี้ ยว
สุขาภิบาลร้านอาหารและ
แผงลอย
-สามารถเสริ มสร้างให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
ดีข้ ึน
- ประชาชนมีสุขภาพ
140,000
140,000
140,000
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
อนามัยดีและเข้าถึงบริ การ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ดีเข้าถึงบริ การสุขภาพ
สุขภาพ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
และสัตว์พาหะนาโรค

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์พาหะนาโรค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้ างสุ ขภาพอนามัยให้ แก่ ประชาชน
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ -เพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
-กลุ่มออกกาลังกายในเขต
ดูแลสุขภาพอนามัยของคนใน เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น (งบท้องถิ่น)
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 โครงการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว

-เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ -กลุ่มผูส้ ูงอายุในเขต
ที่เหมาะสม
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่
เหมาะสม

กอง
สาธารณสุขฯ

11 อุดหนุนชมรมผูส้ ูงอายุ

- เพื่อดาเนินกิจกรรมดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุ

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
สามารถดาเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
และศึกษาดูงาน

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
สุขภาพอนามัยและการ
ดารงชีวติ ในชุมชน

- ชมรมผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาล

60,000
60,000
60,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
สามารถดาเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ อผส.และ -เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
ศึกษาดูงาน
การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน

-ชมรมอาสาสมัครดูแล
ผูส้ ูงอายุ เทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

14. โครงการศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ

-ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

-เพื่อใช้เป็ นสถานที่ดาเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และกิจกรรมอื่นๆ ผูส้ ูงอายุ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
-อผส.มีความรู ้ความเข้าใจใน
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
การดูและสุขภาพผูส้ ูงอายุ

กอง
สาธารณสุขฯ

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

กอง
สาธารณสุขฯ

-มีศูนย์สาหรับดาเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมอื่นๆของ
ผูส้ ูงอายุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ที่
1

2

3
4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและ - เพื่อช่วยเหลือ อานวยความ
อานวยความสะดวกในช่วงเทศกาล สะดวกประชาชนและ
ปี ใหม่ และสงกรานต์
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
และเพื่อป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน
โครงการอุดหนุนป้ องกันและ
- เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ปราบปรามยาเสพติด อาเภอ
ห่างไกลจากยาเสพติด
ศรี สชั นาลัย
โครงการรณรงค์ให้ความรู ้
- ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ด้านยาเสพติด
ยาเสพติด
โครงการสนับสนุนโครงการ
- เพื่อสนับสนุนโครงการ
ตารวจบ้าน
ตารวจบ้าน
โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ และช่วง
สงกรานต์ ให้ลดน้อยลง
- เพื่อให้เยาวชน
ประชาชน ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
- ประชาชนในเขต
เทศบาล
- ฝึ กอบรมตารวจบ้าน

- เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบ
- ประชาชนที่ประสบ
ภัยธรรมชาติเพื่อแก้ไขความ ภัยธรรมชาติในเขต
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด เทศบาล
จากสาธารณภัยต่าง ๆ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- ลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ลดน้อยลง

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ทาให้ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลงหรื อหมดไป
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินมากขึ้น
- ผูป้ ระสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ

100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ/
อ.ศรี สชั นาลัย
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัด/
สภ.อ.ศรี สชั ฯ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการอุดหนุนการปฏิบตั ิงาน
- เพื่ออุดหนุนการปฏิบตั ิงาน - การปฏิบตั ิงานด้าน
30,000
30,000
30,000
ด้านความมัน่ คงและความสงบ
ด้านความมัน่ คงและ
ความมัน่ คงและความสงบ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
เรี ยบร้อย
ความสงบเรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
7 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน - เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง - กลุ่มอาสาสมัครชุมชน
50,000
50,000
50,000
ป้ องกันตนเองและให้การ
และความปลอดภัยในชีวติ
ป้ องกันตนเอง
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน และทรัพย์สินประชาชนและ - เพื่อเสริ มสร้างความ
การป้ องกันชุมชน
นักท่องเที่ยว
มัน่ คงและความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
8 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - เพื่อให้ประชาชนรู ้จกั ใช้เวลา - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
50,000
50,000
50,000
ต้านยาเสพติด
ว่างให้เป็ นประโยชน์ห่างไกล ต้านยาเสพติด ประชาชน (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนในเขต
- เพื่อให้เยาวชน ห่างไกล
เทศบาล
ยาเสพติด
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การปฏิบตั ิงานด้านความ
มัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- ประชาชนและนักท่องเที่ยว
มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินมากขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- ประชาชน เด็กและเยาวชน
ให้ความร่ วมมือในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
- ทาให้ปัญหาหายาเสพติดลด
น้อยลง

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและ
เฝ้ าระวังในพื้นที่

จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในระดับ
ตาบล เพื่อตั้งด่านตรวจตรา
และเฝ้ าระวังในพื้นที่
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการติดตามสถานการณ์
ยาเสพติดในชุมชนของตน

10 โครงการส่งเสริ มการจัดตั้ง/ฟื้ นฟู
ผูป้ ระสานงานพลังแผ่นดิน
(25 ตาสับปะรด)

11 โครงการจัดกิจกรรมบาบัดฟื้ นฟู
ผูต้ ิดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ ยง

12 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูน้ าชุมชน ในเขต
เทศบาล
- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว
จานวน 7 ชุมชน

-เพื่อนาเอาผูเ้ สพ / ผูต้ ิดยาเสพ จานวน 1 รุ่ น
ติด หรื อ กลุ่มเสี่ ยงที่สมัครใน
หรื อกึ่งสมัครใจเข้ารับการ
อบรมบาบัดรักษา
- เพื่อสร้างมาตรการการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขต
ป้ องกันและรักษาความ
เทศบาล
ปลอดภัยในชุมชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
30,000
30,000
50,000
(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
100,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สอดส่องดูแลเยาวชนและ
ประชาชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด โดย
การป้ องกันไม่ให้สมาชิกของ
ชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
ได้รับทราบข้อมูล กลุ่มผูเ้ สพ/
ผูต้ ิดยาเสพติดหรื อกลุ่มเสี่ ยง
ส่งเข้ารับการบาบัดรักษา

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- ไม่มีแหล่งมัว่ สุมในพื้นที่
และเยาวชนและประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาชกมวยไทยต้านยาเสพติด

- เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

- สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาชกมวยไทย
ต้านภัยยาเสพติด

14 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ใน
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร
และหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว , ตลาดสดเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว , โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อสร้างมาตรฐานป้ องกัน
และรักษาความปลอดภัยใน
ตลาดสดเทศบาลและ
โรงฆ่าสัตว์

-ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
ตลาดสดเทศบาลจานวน
2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)
250,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ
สภ.อ.ศรี สชั ฯ

-ประชาชนและผูใ้ ช้บริ การ
ตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
-เพื่อเป็ นการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ราชการ

กอง
สาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

15 โครงการเตรี ยมความพร้อมการ
คุม้ ครองชีวติ ผูส้ ูงอายุ (และทุก
คน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มี
ภัยพิบตั ิ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อการคุม้ ครองชีวติ
- ผูส้ ูงอายุ ผูเ้ ปราะบางใน
60,000
60,000
60,000
ผูส้ ูงอายุ (และทุกคน)
เขตเทศบาลตาบล
(งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/ (งบท้องถิ่น/
ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภยั หาดเสี้ ยว
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
พิบตั ิเป็ นการดาเนินการ
ป้ องกันและคุม้ ครองชีวติ
ผูส้ ูงอายุ ผูเ้ ปราะบางและ
ทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์
ที่มีภยั พิบตั ิ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ผูส้ ูงอายุ ผูเ้ ปราะบางมี
หลักประกันที่มนั่ คงในการ
ดารงชีวติ และมีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน ปั จจัย
ในการประกอบอาชีพและวิถี
ชีวติ
2.เทศบาลมีแนวทางที่ชดั เจน
ในการปฏิบตั ิงาน
3.บุคคลต่างๆในชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการทาหน้าที่ของตน
กรณี เกิดภัยพิบตั ิเกิดขึ้นใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สร้ างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 อุดหนุนโครงการอบรมกลุ่ม
แกนนาสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร
ศรี สชั นาลัย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558

- เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในหน้าที่ของพลเมืองดีและ
ส่งเสริ มในการพิทกั ษ์ชีวติ
และทรัพย์สินของตนเองและ
ผูอ้ ื่น

- ประชาชน สมาชิก
อาสาสมัครป้ องกันภัย
พลเรื อนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

17 อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุ่ น
ใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดของ
สถานีตารวจภูธรศรี สชั นาลัย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

- เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน
นักเรี ยน นักศึกษาได้รับรู ้และ
รับทราบถึงปั ญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด

- เยาวชน นักเรี ยน
นักศึกษาจากสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

20,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนได้รู้จกั ป้ องกัน
อาชญากรรมด้วยตนเอง

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

-ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ร่วม
รณรงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนรับรู ้และทราบถึง
ปั ญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 ส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมความมั่นคง พัฒนาสั งคม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกระดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อดาเนินการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ตาบล
หาดเสี้ ยว

- นายกเทศมนตรี ตาบลหาด
เสี้ ยว จานวน 1 คน

2

โครงการเลือกตั้งเชิง
สมานฉันท์ในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ตาบล
หาดเสี้ ยว

- เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ผูส้ นับสนุนผูส้ มัคร ให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

- ผูส้ มัครรับเลือกตั้งและ
ผูส้ นับสนุน และผูน้ าชุมชน
จานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบท้องถิ่น)

10,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ได้นายกเทศมนตรี ตาบล
หาดเสี้ ยว จานวน 1 คน

- ผูส้ มัครรับเลือกตั้งและ
ผูส้ นับสนุน มีความรู ้ ความ
เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกระดับ
ที่
3

4

5

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการรณรงค์
- เพื่อรณรงค์
- ผูน้ าชุมชน และประชาชน
20,000
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในเขตเทศบาล
(งบท้องถิ่น)
นายกเทศมนตรี ตาบลหาดเสี้ ยว นายกเทศมนตรี ตาบลหาด จานวน 7 ชุมชน
เสี้ ยว ให้เป็ นไปด้วยความ
สุจริ ต เที่ยงธรรม ตาม
ครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริ มความรู ้
- เพื่อให้ประชาชน
- ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาล
20,000
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ ท้องถิ่นมีความรู ้ความ
จานวน 7 ชุมชน
(งบท้องถิ่น)
มีส่วนร่ วมของประชาชน
เข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและแนว
ทางการมีส่วนร่ วมใน
ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงความ - เพื่อให้ประชาชนได้
- จัดตั้งศูนย์ให้ประชาชน
5,000
5,000
5,000
คิดเห็นและรับเรื่ องราว
แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความคิดเห็นและรับ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ร้องทุกข์และหมายเลข
ร้องทุกข์
เรื่ องราวร้องทุกข์
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เป็ นไปด้วยความ
สุจริ ต เที่ยงธรรม ตาม
ครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตย และถูกต้อง
ตามกฎหมาย

สานักปลัดฯ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 7 ชุมชน มีความรู ้
เรื่ องประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่ วม

สานัก
ปลัดฯ

-ทาให้เทศบาลได้รับ
ข้อคิดเห็นของประชาชน
เพื่อพัฒนาปรับปรุ ง

สานักปลัดฯ

โทรศัพท์ฉุกเฉิ น

-ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิ น

-รับแจ้งเรื่ องราวร้องเรี ยน
ร้องทุกข์ได้อย่างทันท่วงที

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกระดับ
ที่
6

7

8

โครงการ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

- เสริ มสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างเทศบาลและ
ประชาชน ออกบริ การ
ประชาชนเคลื่อนที่ และ
ออกไปรับทราบปั ญหาจาก
ประชาชนโดยตรง
โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ า - เพื่อให้ประชาชนมี
ชุมชนและกลุ่มแม่บา้ น
ความรู ้ ความเข้าใจการ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
ปฏิบตั ิงาน ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
โครงการส่งเสริ มความรู ้
- เพื่อให้ประชาชนมี
เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อม ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กบั
การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ชุมชน
ประชาคมอาเซียน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม
แม่บา้ น ในเขตเทศบาล

500,000
500,000
500,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน 7 ชุมชน

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนเข้าใจและมีส่วน
ร่ วมในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น และอานวย
ความสะดวกในงานบริ การ
ประชาชน

สานักปลัดฯ

- ประชาชนมีความรู ้
เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพ
การทางาน
- ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 7 ชุมชน มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

9

โครงการอบรมกฎหมาย
- เพื่อส่งเสริ มความรู ้ให้
ข้อมูลข่าวสารการป้ องกันและ ประชาชนในเขตเทศบาล
ปราบปรามทุจริ ต

- ประชาชนในเขตเทศบาล

25,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- ประชาชนมีความรู ้เข้าใจ
เรื่ องกฎหมาย

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรมสัมมนาบุคลากร

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

- ผูบ้ ริ หารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน เทศบาลและ
พนักงานจ้าง เทศบาล

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้แก่
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- บุคลากรของเทศบาล

2

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
300,000
300,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

500,000
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

- บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

3

โครงการส่งเสริ มความรู ้
เกี่ยวกับการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้กบั ผูบ้ ริ หาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ผบู ้ ริ หารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จานวน 7
ชุมชน

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- ผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
ฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่
4

5

โครงการ
อุดหนุนโครงการ
ดาเนินงานศูนย์ประสาน
และบริ การข้อมูล
อปท. จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี 2558
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)
จานวน 1 เครื่ อง

วัตถุประสงค์
- เพื่ออุดหนุนศูนย์
ประสานและบริ การข้อมูล
อปท. จังหวัดสุโขทัย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ศูนย์ประสานและ
บริ การข้อมูล อปท.
จังหวัดสุโขทัย

- เพื่อติดตั้งเชื่อมกับ
- โทรทัศน์
อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์ แอล อี ดี (LED TV)
น้ าอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่ อง
เพื่อเอาไว้ติดตั้งไว้ติดตาม
สถานการณ์น้ า

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบท้องถิ่น)

14,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีศูนย์ประสานและบริ การ
ข้อมูล อปท. จังหวัดสุโขทัย

สานักปลัดฯ

- การติดตามสถานการณ์น้ า
อัตโนมัติ

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

6

7

โครงการปรับปรุ งป้ ายหน้า
สานักงานเทศบาลฯ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดทาป้ ายและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
สาหรับผูพ้ ิการให้ได้
มาตรฐาน

-เพื่อปรับปรุ งป้ ายหน้า
สานักงานเทศบาลฯ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
-เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผพู ้ ิการที่มาติดต่อ
ราชการ

- ป้ ายหน้าสานักงานฯ
จานวน 1 ป้ าย

200,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีป้ายหน้าสานักงาน
เทศบาลฯ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สานักปลัดฯ

- ป้ ายและสัญลักษณ์ต่าง
20,000
ๆ และอื่น ๆ สาหรับผู ้ (งบท้องถิ่น)
พิการ ติดไว้ใน
สานักงานฯ

-

-

-ผูพ้ ิการได้รับความสะดวกใน
การมาติดต่อราชการ

สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่
8

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อเครื่ องพิมพ์ -เพื่อจัดทาบัตรให้พนักงาน เครื่ องพิมพ์บตั รพลาสติก
71,000
บัตรพลาสติก ให้พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงาน จานวน 1 เครื่ อง
(งบท้องถิ่น)
ลูกจ้างประจา และพนักงาน จ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ้าง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีเครื่ องจัดทาบัตรให้กบั
พนักงานลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

9

โครงการสารวจปรับปรุ ง
ทะเบียนบ้านเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

1.เพื่อปรับปรุ งงานทะเบียน
ราษฎรให้เป็ นปัจจุบนั
2. เพื่อให้งานทะเบียน
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั

- เพิ่มประสิ ทธิภาพงาน
ทะเบียนราษฎร
- รวมรวมข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการทางาน
ต่อไป

30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

30,000
(งบท้องถิ่น)

- งานทะเบียนราษฎรเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และมี
ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่
10

โครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎร
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้ ความเข้าใจ งาน
ทะเบียนราษฎร
3. เพื่อเตรี ยมรองรับงาน
ทะเบียนที่จะมีการถ่ายโอน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ประชาชนมีความรู ้
30,000
30,000
30,000
ความเข้าใจงานทะเบียน (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ราษฎร
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. เผยแพร่ ความรู ้งานทะเบียน
ราษฎร
2. ประชาชนได้รับความรู ้
เข้าใจการบริ การและสะดวกใน
การติดต่องานทะเบียนราษฎร
3. เตรี ยมพร้อมการรองรับงาน
ทะเบียนที่จะมีการถ่ายโอน
ต่อไป

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กระดาษ และแบบพิมพ์
สาหรับงานทะเบียนราษฎร

12

ติดตั้งระบบเชื่อมโยงงาน
ทะเบียนราษฎรมาสานักงาน
เทศบาล

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
กระดาษ แบบพิมพ์เอกสาร
งานทะเบียนราษฎร
2. เพื่อให้การดาเนินงาน
ทะเบียนเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
- เชื่อมโยงข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎรมาสานักงานเทศบาล

13

โครงการส่งเสริ มสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานและบริ การ
ด้านทะเบียนราษฎร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รองรับงานบริ การ
ทะเบียนราษฎร

- จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล เช่น
เครื่ องคอมพิวเตอร์
ปริ้ นเตอร์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริ มและ
- การปฏิบตั ิงานการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้าน ทะเบียนราษฎรมี
ทะเบียนราษฎร
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ได้รับความสะดวกใน
การบริ การงานทะเบียน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. มีวสั ดุอุปกรณ์แบบ
พิมพ์เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร
2. การทางานสะดวก
รวดเร็ ว

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

-

700,000
(งบท้องถิ่น)

-

- เพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้านทะเบียน
ราษฎร

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

50,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
(งบท้องถิ่น)

50,000
(งบท้องถิ่น)

- เพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้าน
ทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

14

โครงการพัฒนาเครื อข่าย
อาสาสมัครฝ่ ายทะเบียน
ประจาหมู่บา้ นและชุมชน
(อสท.)
โครงการจัดตั้งแยกสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

15

16

17

โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ตู ้
เหล็กกระจกบานเลื่อน ตู ้
โชว์โล่ที่สาคัญ และโต๊ะ
เก้าอี้สาหรับห้องประชุม
และอื่นๆที่จาเป็ น
โครงการปรับปรุ งเพิ่มเติม
ห้องประชุม

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
ทะเบียนราษฎร
1. แยกสานักทะเบียนท้องถิ่นมา
บริ การที่สานักงานเทศบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ การแก่ประชาชน
3. เพื่อเตรี ยมพร้อมในการ
ถ่ายโอนงานทะเบียนต่าง ๆ
แก่ทอ้ งถิ่น
- เพื่อความสะดวก เป็ น
ระเบียบ และมีความเหมาะสม
เพิ่มประสิ ทธิภาพต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพิ่มเครื อข่ายและส่งเสริ มความรู ้
10,000
10,000
10,000
ในการดาเนินงานด้านทะเบียน
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ราษฎร
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-แยกสานักทะเบียนมาสานักงาน
เทศบาล พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ใน
การเชื่อมโยงติดตั้งข้อมูล เช่น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ปริ้ นเตอร์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

1,500,000
(งบท้องถิ่น)

-

- เพื่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านทะเบียนของ
เทศบาล

งานทะเบียนฯ
สานักปลัดฯ

- จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ตเู ้ หล็กกระจก
350,000
บานเลื่อน ตูโ้ ชว์โล่ที่สาคัญ และ (งบท้องถิ่น)
โต๊ะเก้าอี้สาหรับห้องประชุม
และอื่นๆที่จาเป็ น

-

-

- เทศบาลมีวสั ดุครุ ภณั ฑ์ที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

- เพื่อความเหมาะสม เพิ่ม
- จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์สาหรับ 500,000
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ห้องประชุม
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

18

จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

- วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

19

โครงการคัดเลือกบุคลากร
รับทุนการศึกษาทุกระดับ

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

- บุคลากรของเทศบาล

20

โครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริ การประชาชน

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ - ลดขั้นตอนการ
10,000
10,000
10,000
ให้บริ การประชาชน
บริ การทุกกระบวนการ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนได้รับการบริ การที่
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

21

โครงการจัดทาป้ าย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

- เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล - ป้ ายบอร์ด
ข่าวสาร หรื อกิจกรรมของ ประชาสัมพันธ์
เทศบาล

- ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

350,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เทศบาลมีวสั ดุที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ

สานักปลัดฯ

- บุคลากรของเทศบาลมี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

โครงการกิจกรรม 5 ส.
(ต่อยอด) โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมใจ
สุโขทัยเมืองน่าอยู่

-พื้นที่ในเขตเทศบาล
และในชุมชนฯ

23

โครงการปรับปรุ งอาคาร
สานักงานเทศบาลฯ

-เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส. ให้ได้
มาตรฐานและจัดระบบงาน
ให้มีคุณภาพเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
-เพื่อให้เป็ นเมืองน่าอยู่
- เพื่ออานวยความสะดวกกับ
ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
และเพื่อให้มีสถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการอย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบท้องถิ่น)

- ขยายอาคาร
สานักงาน

5,000,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

24

โครงการจัดซื้อรถใช้ใน
การเกษตร

- เพื่อใช้ขนย้ายเต็นท์ เก้าอี้
บริ การชุมชน

- รถใช้ในการเกษตร
จานวน 1 คัน

300,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-พื้นที่ในเขตเทศบาล และ
ในชุมชนฯ ให้เป็ นเมือง
น่าอยูแ่ ละมีมาตรฐาน 5
ส.

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่มี
สถานที่ปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ
- มีอุปกรณ์ขนย้าย เต็นท์
เก้าอี้ ไว้บริ การชุมชน

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

25

ปรับปรุ งศูนย์ Internet
ตาบล

- เพื่อปรับปรุ งศูนย์ Internet - ศูนย์ Internet ตาบล
ตาบล ให้มีประสิ ทธิภาพมาก ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
ยิง่ ขึ้นและเพื่อให้ประชาชน
เข้ามาใช้บริ การมากขึ้น

26

ก่อสร้างหลังคาโรงจอด
รถพร้อมเวทีกลาง
สานักงานเทศบาล
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ ยว

27

โครงการจัดซื้อเครื่ อง
ทาน้ าร้อน - น้ าเย็น

- เพื่อให้พนักงานและผูม้ า
ติดต่อราชการมีที่จอดรถ
หลบแดด-ฝน
- เพื่อใช้เป็ นลาน
อเนกประสงค์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
- เพื่อบริ การน้ าดื่มสาหรับผู ้
มาติดต่อราชการและ
พนักงานในสานักงาน ,
สถานีดบั เพลิงฯ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู ้จาก Internet ตาบล ที่
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัดฯ

-ก่อสร้างหลังคาคลุม ขนาด กว้าง
24 ม. ยาว 35 ม. มีพ้นื ที่หลังคา 840
ตรม.

-

-

1,000,000
(งบท้องถิ่น)

- เพื่อให้พนักงานและที่มา
ติดต่อราชการได้มีที่จอดรถ
หลบ แดด-ฝน
- เพื่อให้มีลานจัดกิจกรรมใน
ที่ร่ม

สานักปลัดฯ

- จัดซื้อจัดซื้อเครื่ องทาน้ าร้อน –
น้ าเย็น จานวน 3 เครื่ อง

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีน้ าอุปโภคในสานักงาน ,
สถานีดบั เพลิงฯ

สานักปลัดฯ
กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่ องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

28

โครงการจัดซื้อตู ้ 4 ลิน้ ชัก
ตูเ้ หล็กกระจกบานเลื่อน
และตู ้ 15 ลิ้นชัก

29

30

31

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อความเป็ นระเบียบและ - จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ตู ้ 4
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ลิน้ ชัก จานวน 3 ตู ้
ทางาน
- จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ตู ้ 15
ลิ้นชัก จานวน 1 ตู ้
- ตูเ้ หล็กกระจกบาน
เลื่อน จานวน 2 ตู ้
โครงการจัดซื้อชุดเครื่ อง
- เพื่อใช้ในการจัดประชุม - จัดซื้อชุดเครื่ องเสี ยง
เสี ยงเพื่อใช้ในการจัดประชุม ประชาชนและออกจ่ายเบี้ย จานวน 1 ชุด
ประชาชนและออกจ่ายเบี้ย ยังชีพ
ยังชีพ
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรู ป - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน - กล้องถ่ายรู ประบบ
ระบบดิจิตอล
การทางาน และจัดเก็บ
ดิจิตอล จานวน 1
ข้อมูล
เครื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ - เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ
สอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก
กาลังใจและเพิ่ม
พนักงานเทศบาลสายบริ หาร ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- บุคลากรของเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การจัดเก็บเอกสารเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สะดวก
ในการค้นหา

สานักปลัดฯ

10,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ

สานักปลัดฯ

50,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีกล้องดิจิตอลเพื่อใช้เก็บ
รวบรวมภาพกิจกรรม
โครงการสาคัญต่าง ๆ

สานักปลัดฯ

30,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- บุคลากรของเทศบาลมี
ขวัญและกาลังใจและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน
ที่
32

33

34

35

36

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อ เครื่ องจับพิกดั
-เพื่อใช้ในงานสารวจ จับพัด -ซื้อเครื่ องจัดพิกดั จานวน 1
25,000
GPS
กัด โครงการ หรื อ พิกดั
เครื่ อง
(งบท้องถิ่น)
ต่างๆ ในงานกองช่าง
โครงการจัดซื้อเครื่ องกบไฟฟ้ า -เพื่อใช้ในงาน ในงานจัด
-ซื้อเครื่ องกบไฟฟ้ าขนาด 5
12,000
สถานที่ เวที ต่างๆ ในงาน นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง
(งบท้องถิ่น)
กองช่าง
โครงการจัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊ส -เพื่อใช้ในงานในการซ่อม - จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊ส
10,000
LPG
เครื่ องมือ ซ่อมรถ และ
LPG จานวน 1 ชุด
(งบท้องถิ่น)
อุปกรณ์ ต่างๆ ของกองช่าง
โครงการจัดซื้อเครื่ องตัดแต่ง
-เพื่อใช้ในงานจัดสวน
-ซื้อเครื่ องตัดแต่งพุม่ ยนต์
30,000
พุม่ ยนต์
ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยูใ่ นความ แบบเครื่ องยนต์ 2 เครื่ อง
(งบท้องถิ่น)
รับผิดชอบ ของกองช่าง
แบบใช้แบตชาร์จ
จานวน 1 เครื่ อง
โครงการจัดซื้อเครื่ องปริ้ นเตอร์ -เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
- จัดซื้อเครื่ องปริ้ นเตอร์
100,000
ขนาดA3
ด้านการพิมพ์แบบโครงการ ขนาดA3 จานวน 1 เครื่ อง (งบท้องถิ่น)
ก่อสร้าง และงานอื่นๆ ของ
กองช่าง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000
(งบท้องถิ่น)

37

โครงการจัดซื้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางาน

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ จานวน 1 เครื่ อง
-

38

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางาน

- จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี

26,000
(งบท้องถิ่น)

39

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข

- เพื่อพัฒนาความรู ้ทกั ษะใน
การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

- บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อมทุกคน

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีคอมพิวเตอร์ที่เป็ น
แหล่งรวบรวมข้อมูล
งาน
- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

กองสาธารณสุข

- มีโทรทัศน์ แอล อี ดี
เพื่อนาไปใช้ในการ
นาเสนอผลงาน

กองสาธารณสุขฯ

- บุคลากรมีความรู ้และ
ทักษะในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

40

โครงการจัดซื้อเลื่อยผ่าซาก
สุกร

-เพื่อใช้ผา่ ซากสุกร

- จัดซื้อเลื่อยผ่าซากสุกร

41

โครงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัย
สาหรับผูส้ ูงอายุ

เพื่อปรับปรุ งสิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับที่อยูอ่ าศัยและ
สถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
ผูส้ ูงอายุ สภาพแวดล้อม และ
การรับบริ การที่สะดวก
ปลอดภัย เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุและ
ผูพ้ ิการได้มีความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
มีคุณภาพที่ดี เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูส้ ูงอายุ

ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
สาหรับผูส้ ูงอายุและผู ้
พิการ ต้นแบบเพื่อความ
เหมาะสมและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบท้องถิ่น)
300,000
300,000
300,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- โรงฆ่าสัตว์เทศบาลมี
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลได้รับ
ความสะดวกสาหรับที่อยู่
อาศัย สภาพแวดล้อม และ
การรับบริ การที่สะดวก
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข

42

โครงการปรับปรุ งอาคาร
และแผงจาหน่ายเนื้อสุกร
เนื้อโค และเนื้อกระบือ

เพื่อปรับปรุ งอาคารและแผง
ปรับปรุ งอาคารและแผง
จาหน่ายเนื้อสุการ เนื้อโค และ จาหน่ายเนื้อสุกร เนื้อโค
เนื้อกระบือ ให้ได้มาตรฐาน
และเนื้อกระบือ

200,000
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

เทศบาลมีอาคารและแผง
จาหน่ายเนื้อสุกร เนื้อโค และ
เนื้อกระบือ ที่ได้มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่
43

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม
ปรับปรุ งซ่อมแซม
400,000
400,000
400,000
รถบรรทุกขนขยะและรถที่ใช้ รถบรรทุกขนขยะและรถที่ รถบรรทุกขนขยะและรถ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ในงานควบคุมโรค
ใช้ในงานควบคุมโรค และ ที่ใช้ในงานควบคุมโรค
เพิ่มประสิ ทธิภาพต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลมีรถบรรทุกขน
ขยะและรถที่ใช้ในงาน
ควบคุมโรคในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กองสาธารณสุข

44

โครงการจัดซื้อเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าสารอง

เพื่อใช้เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ า จัดซื้อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ในกรณี ไฟฟ้ าในโรงฆ่าสัตว์ สารอง จานวน 1 เครื่ อง
ดับ

600,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

เทศบาลมีเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าสารองในกรณี
ไฟฟ้ าในโรงฆ่าสัตว์ดบั

กองสาธารณสุข

45

โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

เพื่อใช้สาหรับงานโรงฆ่า
สัตว์และงานสาธารณสุขอื่น

50,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

มีพดั ลมอุตสาหกรรมใช้
ในงานโรงฆ่าสัตว์และ
งานอุตสาหกรรมอื่น

กองสาธารณสุข

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม จานวน
10 ตัว

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน

46

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรู ป
ระบบดิจิตอล

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การทางาน และจัดเก็บข้อมูล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- กล้องถ่ายรู ประบบ
40,000
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่ อง (งบท้องถิ่น)

47

โครงการจัดซื้อเครื่ อง
บันทึกเสี ยง

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การทางาน

- จัดซื้อเครื่ องบันทึกเสี ยง
จานวน 1 เครื่ อง

48

การจัดทาแผนพัฒนาสามปี

- เพื่อให้เทศบาลมี
แผนพัฒนาสามปี ใช้เป็ นแนว
ทางการบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

- จัดทาเอกสาร
30,000
30,000
30,000
แผนพัฒนาสามปี จานวน (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
80 เล่ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีกล้องดิจิตอลเพื่อใช้
เก็บรวบรวมภาพ
กิจกรรมโครงการ
สาคัญต่าง ๆ
- มีเครื่ องบันทึกเสี ยง
เพื่อใช้ในการบันทึก
รายงานการประชุม
- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- เทศบาลมีแผนพัฒนา
สามปี ใช้เป็ นแนว
ทางการบริ หารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

49

การจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

50

ปรับปรุ งเทศบัญญัติต่าง ๆ

51

โครงการส่งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

52

โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เทศบาลมีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ใช้จ่ายเงินประจาปี
- เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ
การทางานและการจัดเก็บ
ภาษี
- เพื่อเสริ มสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชน
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารมากขึ้น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 70 เล่ม
- ปรับปรุ งเทศบัญญัติ
ต่าง ๆ จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชุมให้ความรู ้
21,000
21,000
21,000
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ในการจัดทาแผนชุมชน
- ประชาคมหมู่บา้ นทุก
ชุมชน
- ติดตั้งอินเตอร์เน็ต Wifi
300,000
จานวน 2 จุด
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การใช้จ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารงานเพิม่ ขึ้น

กองวิชาการฯ

- มีแผนชุมชนที่มี
ประสิ ทธิภาพ

กองวิชาการฯ

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารมากขึ้น

- กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

53

อุดหนุนศูนย์จดั ซื้อจัดจ้าง

- เพื่อให้มีสถานที่เป็ นศูนย์
รวมในการจัดซื้อจัดจ้าง

- เป็ นสถานที่กลางใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

54

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีต่าง ๆ

- เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

30,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

55

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

- เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เก็บได้ครบถ้วน

- จัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์
- จัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับจานวน 500 ฉบับ
- ประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว
- สามารถจัดเก็บข้อมูล
ในระบบดิจิตอล

56

โครงการสารวจและจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

- เพื่อให้เทศบาลมีขอ้ มูลใน
การพัฒนาการจัดเก็บภาษี

- จัดทาแผนที่ภาษี

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-

1,231,300
(งบท้องถิ่น)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีสถานที่กลางเป็ นศูนย์
รวมในการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง

- การจัดเก็บภาษี ได้เพิ่ม
มากขึ้น

กองคลัง

- เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

กองคลัง

- เทศบาลสามารถพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีได้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ
การทางาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57

โครงการจัดซื้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

58

โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์โต๊ะ - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
และเก้าอี้ทางาน
การทางาน

- เครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ จานวน 1
เครื่ อง
- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้
ทางานจานวน 4 ชุด

59

โครงการก่อสร้างโรงรถและ - เพื่อใช้เป็ นสถานที่จอดรถ
ห้องเก็บของที่โรงฆ่าสัตว์
ขนขยะและจัดเก็บเครื่ องมือ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
อุปกรณ์วสั ดุของกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม

- ก่อสร้างโรงรถและ
ห้องเก็บของที่
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีคอมพิวเตอร์ที่เป็ นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลงาน

กองคลัง

30,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีครุ ภณั ฑ์ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กองคลัง
กองการศึกษา

500,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยวมี
สถานที่จอดรถขนขยะและมี
ห้องเก็บรักษา เครื่ องมือ
อุปกรณ์ วัสดุของกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,500
(งบท้องถิ่น)

60

โครงการจัดซื้อเครื่ องเจียร์
ขนาด 5 นิ้ว

- เพื่อใช้เกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมเครื่ องมือกองช่าง

61

โครงการจัดซื้อชุดหล่อ
ลูกปูน

- เพื่อใช้เก็บตัวอย่าง
- จัดซื้อชุดหล่อลูกปูน
คอนกรี ตหน้างานเพื่อนาไป จานวน 1 ชุด
ทดสอบค่าความแข็งแรง

7,500
(งบท้องถิ่น)

62

โครงการจัดทาประกันภัย
รถยนต์เทศบาล

- เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทาง - จัดทาประกันภัยให้กบั
อุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้น
รถยนต์เทศบาล

80,000
(งบท้องถิ่น)

- จัดซื้อเครื่ องเจียร์
ขนาด 5 นิ้ว จานวน
1 อัน

-

-

80,000
80,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีครุ ภณั ฑ์ที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- มีครุ ภณั ฑ์ที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

- เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ทางอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้น

สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน

63

ปรับปรุ งและซ่อมแซม
ครุ ภณั ฑ์

- เพื่อปรับปรุ งและซ่อมแซม - ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ดหรื อ
ครุ ภณั ฑ์
ด้อยประสิ ทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
300,000
300,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

64

จัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

500,000
400,000
400,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- วัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีครุ ภณั ฑ์ที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

- สานักปลัดฯ
-กองคลัง
-กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
- กองวิชาการฯ

- เทศบาลมีวสั ดุที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานเหมาะสม
มีประสิ ทธิภาพ

- สานักปลัดฯ
-กองคลัง
-กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
- กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดทาแผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

2

โครงการฝึ กอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

3

โครงการฝึ กซ้อมแผน
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- เพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- เพื่อฝึ กอบรมสัมมนา
บุคลากร , สมาชิก อปพร.
ให้สามารถปฏิบตั ิงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
- เพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

4

โครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุ งแผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
1 ครั้ง
- บุคลากร ,สมาชิก
อปพร.

- ซ้อมแผนในการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อช่วยเหลือ อานวย
- เพื่อป้ องกันและลด
ความสะดวกประชาชนและ อุบตั ิเหตุทางถนน
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
และเพื่อป้ องกันและลด
และช่วงสงกรานต์ ให้
อุบตั ิเหตุทางถนน
ลดน้อยลง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แผนป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ทางานของบุคลากร ,สมาชิก
อปพร. ฯลฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- การป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้ลด
น้อยลง

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริ มและ
สนับสนุนการดาเนินการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น

- เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุน
การดาเนินการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิ นให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
โครงการก่อสร้างภาชนะเก็บ - เพื่อก่อสร้างภาชนะเก็บกัก
กักน้ า ภายในชุมชน เพื่อ
น้ าภายในชุมชน เพื่อแก้ไข
แก้ไขปั ญหาภัยแล้ง
ปั ญหาภัยแล้ง
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ า
- เพื่อก่อสร้างภาชนะเก็บกัก
ให้กบั ชุมชนในเขตเทศบาล น้ าภายในชุมชน เพื่อแก้ไข
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ปั ญหาภัยแล้ง

- ทีมแพทย์ฉุกเฉิ น
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ภาชนะเก็บกักน้ า
ภายในชุมชน

50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- มีภาชนะเก็บกักน้ า
ภายในชุมชนเพียงพอ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- ภาชนะเก็บกักน้ า
ให้กบั ชุมชน ภายใน
ชุมชน

100,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- มีภาชนะเก็บกักน้ า
ภายในชุมชนเพียงพอ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ทีมแพทย์ฉุกเฉิ นมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

-แผนชุมชน ม.2 ต.หาดเสี้ ยว ปี 57

8

โครงการก่อสร้างอาคาร
ติดตั้งเครื่ องสูบน้ า

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การป้ องกันระงับอัคคีภยั

- อาคารติดตั้งเครื่ อง
สูบน้ า

100,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

- งานป้ องกันระงับอัคคีภยั มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

9

โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
ตรวจการณ์ ถังน้ าในตัว
1,000 ลิตร

- เพื่อใช้ดบั เพลิงตามซอย
และสถานที่จากัดในชุมชน

- รถยนต์กระบะ พร้อม 1,100,000
ถังน้ าในตัว จานวน
(งบท้องถิ่น)
1 คัน

-

-

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การดับเพลิงในที่แคบและ
พื้นที่จากัดได้ดียงิ่ ขึ้นภัย

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

10

- เพื่อหาเครื่ องมือสื่ อสาร
ใช้งานอย่างเพียงพอ
- เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์
เตรี ยมป้ องกันฯอย่าง
เพียงพอ

- จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
จานวน 10 เครื่ อง
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การบรรเทาสา
ธารณภัย

11

โครงการจัดหาและพัฒนา
เครื่ องมือ สื่ อสารเพื่อ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อเตรี ยมการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่

- เพื่อใช้ในการตัดต้นไม้ที่
ขวางการจราจรหรื อล้มทับ
บ้านเรื อน

- จัดซื้อเลื่อยโซ่
จานวน 1 เครื่ อง

50,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

12

โครงการจัดซื้อโซ่เหล็ก

- เพื่อใช้สาหรับดึงรถยนต์

- จัดซื้อโซ่เหล็ก
จานวน 1 เครื่ อง

8,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การติดต่อสื่ อสาร
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

-ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว
-เพิม่ ประสิทธิภาพในงาน
ป้ องกัน
- มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ประชาชน
ที่รถยนต์ประสบปั ญหา
ได้รับการช่วยเหลือ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

13

โครงการจัดซื้อเครื่ องตัดถ่าง
แบบมือโยก

14

โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต -เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
สถานีดบั เพลิงเทศบาลตาบล การทางานป้ องกัน
หาดเสี้ ยว
-เพื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อชุด
บันทึกกล้อง CCTV ใน
สถานีดบั เพลิง
โครงการจัดซื้อเรื อท้องแบน - เพื่อจัดซื้อเรื อท้องแบน
พร้อมเครื่ องยนต์
พร้อมเครื่ องยนต์

15

16

โครงการจัดซื้อเครื่ อง
ตรวจวัดปริ มาณน้ าฝน

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางานป้ องกันฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อเครื่ องตัดถ่าง
แบบมือโยก
จานวน 1 เครื่ อง
- ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
จานวน 1 จุด

- เรื อท้องแบนพร้อม
เครื่ องยนต์ จานวน
1 ลา
- เพื่อจัดซื้อเครื่ องวัดปริ มาณ - เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน
น้ าฝน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบท้องถิ่น)

5,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

-

350,000
(งบท้องถิ่น)

-

10,000
(งบท้องถิ่น)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ประชาชน
ที่รถยนต์ประสบปั ญหา
ได้รับการช่วยเหลือ
-ได้รับข่าวสารสารสนเทศ
-ชุดกล้องวงจรปิ ด CCTV มี
ประสิ ทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

17

โครงการจัดซื้อแต่งกาย
สาหรับพนักงานดับเพลิง

18

โครงการสนับสนุน หนึ่ง
ตาบล หนึ่งทีมกูภ้ ยั

19

ซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ครุ ภณั ฑ์ดบั เพลิง

20

ซ่อมแซมและบารุ งรักษา
อาคารสถานีดบั เพลิง

21

โครงการติดตั้งถังดับเพลิง
ภายในเขตชุมชนเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบท้องถิ่น)

- เพื่อให้เหมาะสม เพิม่
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย

- พนักงานดับเพลิง

- เพื่อการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็ น
เป็ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
- เพื่อให้อาคารดับเพลิงมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
- เพื่อเตรี ยมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั

- รถที่ใช้ในงานป้ องกัน 200,000
200,000
200,000
และบรรเทาสาธารณภัย (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สนับสนุน หนึ่งตาบล
40,000
40,000
40,000
หนึ่งทีมกูภ้ ยั
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- อาคารสถานีดบั เพลิง

150,000
150,000
150,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ติดตั้งถังดับเพลิง
จานวน 300 หลังคา
เรื อน

100,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ
งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

งานป้ องกันฯ
สานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
22

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างหลังคาถัง -เพื่อป้ องกันและยืดอายุการ
น้ าภัยแล้ง 3 จุด บริ เวณหนอง ใช้งานของถังน้ า
หิ น หมูท่ ี่ 2 ตาบลหาดเสี้ ยว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างหลังคาคลุมถัง
น้ าภัยแล้ง กว้าง 2 ม.
ยาว 2 ม. จานวน 3 จุด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของถังเก็บน้ า

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.4 แนวทางการพัฒนา เพิม่ ประสิ ทธิภาพงานประชาสั มพันธ์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ก่อสร้างและปรับปรุ งเสี ยงตาม
สายเพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

- ก่อสร้างสถานียอ่ ยเสี ยง
ตามสายชนิดแบบไร้สาย
และปรับปรุ ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างสถานียอ่ ยเสี ยง 400,000
300,000
300,000
ตามสายชนิดแบบไร้สาย (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
และปรับปรุ ง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีเสี ยงตามสาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองวิชาการฯ

- เพิ่มประสิ ทธิภาพ
การติดต่อสื่ อสาร และ
การประชาสัมพันธ์
- ประชาชนมีความเข้าใจ
การทางานและมีส่วนร่ วม
มากขึ้น

กองวิชาการฯ

- ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างทัว่ ถึงและมี
ทัศนคติที่ดีและให้ความ
ร่ วมมือกับเทศบาล

กองวิชาการฯ

- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสี้ ยว ปี 55
- ประชาคม ม.1,3 ต.หาดเสี้ ยว ปี 56

2

ปรับปรุ งหอกระจายข่าวและ
ขยายเขตบริ การ

- เพื่อปรับปรุ งหอกระจาย
ข่าวและขยายเขตบริ การ

- ประชาคม ม.1 ต.หาดเสี้ ยว ปี 56

3

จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาลและเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารภายในชุมชน

- เพื่อจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลภายใน ชุมชน

4

เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อวิทยุ การจัดนิทรรศการหรื อ
กิจกรรมการประกวดต่างๆ ฯลฯ

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการต่างๆ ของเทศบาล
- สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนและ
เทศบาล

- ปรับปรุ งอุปกรณ์ในการ 100,000
กระจายเสี ยงหอกระจาย (งบท้องถิ่น)
ข่าวในชุมชน
- ป้ ายประชาสัมพันธ์
100,000
กิจการของเทศบาล
(งบท้องถิ่น)
ภายในชุมชน

-

-

-

-

- จัดทาสื่ อเพื่อเผยแพร่
200,000
200,000
200,000
ผ่านช่องทางต่างๆ ในการ (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล

สานักปลัดฯ

1

โครงการจัดตั้งสถาน
ธนานุบาล

- เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาล - เพื่อจัดตั้งสถาน
บริ การประชาชน
ธนานุบาล 1 แห่ง

2

ปรับปรุ งตลาดกลางผลิตผล
ทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว หมู่ที่ 2
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ได้ตลาดสดที่ได้
มาตรฐาน และสามารถ
พัฒนาปรับปรุ ง ตลาดให้
เป็ นตลาดสดน่าซื้อระดับ 5
ดาว อย่างยัง่ ยืน

- ปรับปรุ งตลาดตาม
มาตรฐานตลาดสด

500,000
(งบท้องถิ่น)

300,000
(งบท้องถิ่น)

200,000
(งบท้องถิ่น)

- ตลาดสดเทศบาลได้
มาตรฐาน

3

ปรับปรุ งโรงฆ่าสุกร ม.1
ตาบลหาดเสี้ ยว

- เพื่อให้ได้โรงฆ่าสุกรที่
มาตรฐาน

- ก่อสร้างลานจอดรถ
สาหรับผูป้ ระกอบการ/
ถนน คสล. และ
ปรับปรุ งระบบบาบัด
น้ าเสี ย และอื่น ๆ
พร้อมปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์

300,000
(งบท้องถิ่น/
เงินอุดหนุน)

300,000
(งบท้องถิ่น)

300,000
(งบท้องถิ่น)

- โรงฆ่าสุกรได้มาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิม่ มาตรฐานให้กบั
ตลาดสด

4

ก่อสร้างปรับปรุ งตลาดสด
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว

5

ก่อสร้างถังเก็บน้ าภายในโรง - กักเก็บน้ าฝนไว้ใช้ใน
ฆ่าสัตว์ หมู่ 1 ตาบลหาดเสี้ ยว โรงฆ่าสัตว์

6

ก่อสร้าง ติดตั้งรางน้ าอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

- รองรับน้ าฝนเพื่อเก็บไว้
ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
บริ เวณด้านหน้าและ
ด้านหลังอาคาร
-ปรับปรุ งตัวอาคารตลาด
ให้มีความสะดวกและได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
-ปรับปรุ งห้องน้ าห้องส้วม
-เพิ่มพื้นที่ลานจอดรถ
-ถนนภายในตลาด บ่อดัก
ไขมันและอื่นๆ
- ก่อสร้างถังเก็บน้ าใน
โรงฆ่าสัตว์ ขนาด

-ก่อสร้างติดตั้งรางน้ า
บริ เวณอาคารโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไม่ได้รับ
กองสาธารณสุขฯ
ความสะดวกสบายในการ
จับจ่ายซื้อสิ นค้าในตลาด
สดเทศบาลฯ

40,000.(งบท้องถิ่น)

-

-

- มีถงั สาหรับเก็บน้ าฝน
ไว้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เป็ น
การลดรายจ่ายค่า
น้ าประปาของเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

30,000.-

-

-

- มีรางน้ าสาหรับรองรับ กองสาธารณสุขฯ
น้ าฝนไว้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมืองการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
ที่
7

โครงการ
โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ ง
ปฏิกลู

วัตถุประสงค์
-ใช้สาหรับดูดและขนถ่าย
สิ่ งปฏิกลู ในเขตเทศบาลฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อรถดูดสิ่ งปฏิกลู
ขนาด 3,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
(งบท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เทศบาลมีรถดูดสิ่ ง
ปฏิกลู ไว้บริ การ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560 )
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 ส่ งเสริมความมั่นคงพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมให้ สมดุล
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมความมั่นคง พัฒนาสั งคม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ที่

โครงการ

1

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ชุมชน
ในเขตเทศบาล

2

โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ

3

ปรับปรุ งภูมิทศั น์หนองผักลุง
บริ เวณ หมู่ 1,2 ตาบล
หาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อให้เทศบาลร่ มรื่ น
- ให้เทศบาลมีสภาพภูมิ
350,000
350,000
350,000
- ในเขตเทศบาลมีความ
สวยงาม มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ทัศน์ร่มรื่ นและเป็ นเมือง (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ร่ มรื่ นและสวยงาม
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็ นเมือง น่าอยู่ ก่อสร้างสวนหย่อม
เป็ นเมืองน่าอยู่
น่าอยู่
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
- ก่อสร้างสวนสาธารณะ
5,000,000
- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลฯ มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในเขตเทศบาล
(งบท้องถิ่น/
มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจและที่
และออกกาลังกาย
งบอุดหนุน)
ออกกาลังกาย
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมบริ เวณ - พัฒนาสิ่ งแวดล้อมใน
รอบหนองผักลุงเพื่อให้เกิดความ ชุมชนเทศบาลตาบล
ร่ มรื่ นและสวยงามพักผ่อน
หาดเสี้ ยว
หย่อนใจ ของประชาชน

-

1,000,000
(งบท้องถิ่น)

-

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจและที่
ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการให้ความรู ้การพัฒนา - เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมแก่ประชาชน
และสิ่ งแวดล้อม
(ทสม.)

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

5

โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

- เยาวชนในเขตเทศบาล

- เพื่อให้เยาวชนมีความรู ้ความ
เข้าใจและมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ รักษาสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
- ให้ประชาชนมีความรู ้และ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
สามารถพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

10,000
10,000
10,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- เยาวชนมีความรู ้ความ
เข้าใจ มีจิตสานึกที่ดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนา จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการร่ วมใจพัฒนา

- เพื่อพัฒนางานสิ่ งแวดล้อมโดย - พัฒนางานอนามัยและ
ประชาชนมีส่วนร่ วม
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
เขตเทศบาล

2

โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน -เพื่อให้เทศบาลร่ มรื่ นและ
-ปลูกต้นไม้ในเขตชุมชน
และที่สาธารณะ
สวยงามและสร้างพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
- งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมใน
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
เขตเทศบาลตาบล หาดเสี้ ยว
ดีข้ ึน
50,000
50,000
50,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

-ในเขตเทศบาลมีความร่ มรื่ น
และสวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเป็ นการป้ องกันพังทลาย - ลด/ป้ องกันการพังทลาย
10,000
10,000
10,000
- หน้าดินในพื้นที่เสี่ ยง
ของหน้าดินในพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อ ของหน้าดินในพื้นที่เสี่ ยง (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ไม่ถูกกัดเซาะ/พังทลาย
การพังทลายในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนการปลูก
หญ้าแฝก

2

โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่

3

โครงการรณรงค์
- สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม - ชุมชนในเขตเทศบาล
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

- เพื่อระดมความเห็นการพัฒนา - ประชาชนในเขต
เป็ นเมืองน่าอยู่
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนได้ระดม
ความเห็นในการพัฒนาเป็ น
เมืองน่าอยู่

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ประชาชนในเขตเทศบาลมี
จิตสานึกมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ก่อสร้างเขื่อนเรี ยงหิ นริ ม
แม่น้ ายม หมู่ที่ 3,4,5
ต.หาดเสี้ ยว

5

ก่อสร้างเขื่อนเรี ยงหิ นป้ องกัน - ป้ องกันการกัดเซาะของน้ า
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 1,2 ตาบล
หาดเสี้ ยว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ป้ องกันการพังทลายของดิน - ก่อสร้างเขื่อนเรี ยงหิ น
และป้ องกันน้ าท่วมในระยะยาว ริ มตลิ่งแม่น้ ายมใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างเขื่อนเรี ยงหิ น
ยาว 100 เมตร

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58,950,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

20,000,000
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ป้ องกันน้ าท่วมและป้ องกัน
ตลิ่งพัง

กองช่าง

- ป้ องกันน้ าท่วมและ
ป้ องกันตลิ่งพัง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบาบัดนา้ เสี ย
ที่

โครงการ

1

โครงการผลิตสารชีวภาพ
บาบัดน้ าเสี ย

2

ส่งเสริ มการจัดทาและ
ปรับปรุ งบ่อพักน้ าเสี ยและ
บ่อดักไขมัน

วัตถุประสงค์
- เพื่อการบริ หารจัดการขยะ
เปี ยกอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
- เพื่อใช้สารชีวภาพบาบัดน้ าเสี ย
ในชุมชน
-เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ล้างทาความสะอาดในงาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่ งแวดล้อมของเทศบาล
- เพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าเสี ยใน
ชุมชนและการปล่อยน้ าเสี ยลง
แม่น้ าสาธารณะ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
- ตลาดสดและรางระบาย
น้ า /โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
- ทาให้เทศบาลมี
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
สารชีวภาพใช้ในงาน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
-ชุมชนมีและสามารถผลิต
สารชีวภาพใช้ในการบาบัด
น้ าเสี ยและการเกษตร

- ปรับปรุ งบ่อพักน้ าเสี ย
และบ่อดักไขมัน

200,000
200,000
200,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- มีเทคนิควิธีการแก้ไข
ปั ญหามลพิษและพลังงาน
ประยุกต์ใช้ในชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบาบัดนา้ เสี ย

3

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจาก - เพื่อลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิง
น้ าเสี ยในโรงฆ่าสัตว์
- ลดปริ มาณน้ าเสี ยที่ปล่อยสู่
ระบบบาบัด

- ลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิง
ของเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบท้องถิ่น)

4

โครงการจ้างเหมาลอกท่อและ - เพื่อป้ องกันการอุดตันของท่อ
รางระบายน้ าเสี ยในเขต
และระบายน้ า
เทศบาล

- ลอกท่อและรางระบาย
น้ าในเขตเทศบาล

150,000
150,000
150,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- รายจ่ายค่าเชื้อเพลิงของ
เทศบาลลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

- เพื่อให้น้ าเสี ยและสิ่ ง
ปฏิกลู ไหลได้สะดวกไม่
อุดตัน

กอง
สาธารณสุขฯ
กองช่าง
สานักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดถนนและสถานที่
สาธารณะ

- เพื่อให้สร้างจิตสานึกร่ วมแรง
ร่ วมใจรักษาความสะอาดถนน
และสถานที่สาธารณะ

2

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเก็บขยะมูลฝอย

- เพื่อให้การเก็บขยะมูลฝอย
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
รวดเร็ ว

3

รณรงค์แยกขยะมูลฝอยและ
การกาจัดขยะมูลฝอย

- เพื่อความสะดวกในการนา
สิ่ งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว
นากลับมาใช้ใหม่
- เพื่อให้เกิดสุขลักษณะของ
อาคารสถานที่ และ
เขตเทศบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการรักษาความสะอาด
ถนนและสถานที่
สาธารณะ
- วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ
ขยะมูลฝอย เช่น ถุงมือ
รองเท้า ถังรองรับขยะ
และไม้กวาด ฯลฯ
- ชุมชนในเขตเทศบาล
- เขตเทศบาลสะอาด
เรี ยบร้อย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
- บ้านเมืองมีความสะอาด
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
เรี ยบร้อยบนท้องถนนและ
สถานที่สาธารณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

100,000
100,000
100,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ทาให้เทศบาลมีวสั ดุ
อุปกรณ์ในการเก็บ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000
20,000
20,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- สามารถกาจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- อาคารสถานที่มีความ
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

4

โครงการขยะรี ไซเคิลใน
โรงเรี ยน

5

โครงการปรับปรุ งสถานที่
สาหรับกาจัดขยะเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดปริ มาณขยะในชุมชน
และการนาสิ่ งของที่ไม่ได้ใช้
แล้วนากลับมาใช้ใหม่
- เพื่อสร้างจิตสานึกร่ วมแรงร่ วม
ใจรักษาความสะอาด
-เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล
- รณรงค์สร้างจิตสานึกใน
การลดปริ มาณขยะ

-ขนาดบ่อกว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. และ
อื่นๆ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- สามารถกาจัดขยะมูลฝอย
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ปริ มาณขยะลดลง
- ประชาชนรู ้จกั คัดแยกขยะ
ในครัวเรื อน
500,000
500,000
500,000
-ทาให้มีสถานที่สาหรับ
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
กาจัดขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

6

โครงการเทศบาลตาบล
หาดเสี้ ยวมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่า

7

โครงการชุมชนปลอดขยะ
(ZERO WASTE)
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
80 ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วย
ดูดซับคาร์บอน
- เพื่อช่วยลดปั ญหาภาวะ
โลกร้อน
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิด
ความร่ วมมือระหว่างประชาชน
กับ อปท. ในการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
- เกิดความร่ วมมือระหว่าง
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ชุมชนและ อปท.
ในการลดการปล่อยคาร์บอน

30,000
30,000
30,000
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)

- ลดปริ มาณขยะ
- การนากลับมาใช้ใหม่
- เกิดการคัดแยกขยะระดับ
ครัวเรื อน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ
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โครงการคาร์บอนฟุตพริ้ นท์

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ
- เพื่อทราบปริ มาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- หน่วยงานในเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ ยว

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2558
2559
2560
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
-เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว
(งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)
ทราบปริ มาณการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ
-นาไปสู่การลดปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

