
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

.............................................. 
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  ขอ 26 (2) กําหนดใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 
ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอผูบริหารพิจารณาแลว เม่ือวันท่ี  21  ตุลาคม 2563 จึงประกาศ         
ใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี      28        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

        ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

  แผนการดําเนินงาน  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
       

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
     อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติงานใหถูกตอง และเปนประโยชนตอประชาชน
โดยรวม 

  ดังนั้น จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ รวมท้ังเปนเครื่องมือใหฝายบริหารควบคุมการดําเนินงานและ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหากิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น และกระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลว นั้น 

แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

1. งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ ( ถามี ) 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการ
ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีมีความตาม
เก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป  ยังหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว แลวจัดทํารางแผน การดําเนินงาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงานตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณนั้น 
2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
3. เพ่ือลดความซับซอนของโครงการและทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน  
4. เพ่ือเปนการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ       

ของแผนงาน/โครงการ   
   5. เพ่ือใหแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  และ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆท่ี ดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
      

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณนั้น 
2. สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
3. สามารถแกไขปญหาความซับซอนของโครงการ และทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

มากข้ึน  
4. ทําใหมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ

แผนงาน/โครงการ   
   5. เทศบาล ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.01

หนาที่ 4 

ยุทธศาสตร/แนวทางการัพฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.00 40,000.00 0.15 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.00 1,640,900.00 5.98 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 6 6.00 1,680,900.00 6.12

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.00 30,000.00 0.11 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

2.2 แผนงานการศึกษา 12 12.00 8,454,000.00 30.79 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 25 25.00 870,000.00 3.17 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 39 39.00 9,354,000.00 34.07

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3.00 70,000.00 0.25 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 3 3.00 70,000.00 0.25

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.00 14,000.00 0.05 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

4.2 แผนงานสาธารณสุข 13 13.00 510,000.00 1.86 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

4.3 แผนงานเทศพาณิชย 3 3.00 200,000.00 0.73 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4.00 210,000.00 0.76 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

4.5 แผนงานงบกลาง 3 3.00 13,962,000.00 50.85 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 24 24.00 14,896,000.00 54.25

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



แบบ ผด.01

หนาที่ 5 

ยุทธศาสตร/แนวทางการัพฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 11.00 660,000.00 2.40 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.00 185,000.00 0.67 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.00 60,000.00 0.22 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 19 19.00 905,000.00 3.30

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานสาธารณสุข 2 2.00 60,000.00 0.22 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.00 430,000.00 1.57 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

6.3 แผนงานการเกษตร 1 1.00 10,000.00 0.04 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.00 50,000.00 0.18 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

รวม 9 9.00 550,000.00 2.00

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 27,455,900.00 100.00



แบบ ผด.02

หนาที่ 6 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและ
กฎหมายจราจร
เบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร

เพื่อใหความรูกับเด็กและเยาวชนใหมีความรู
เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายเบื้องตนและ
การบังคับใชกฎจราจร ในเขตเทศบาลจํานวน 
350 คน

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)



      40,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 8 หมูที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 0.50 ม. ยาว 199 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด

     410,700 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง      

2 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพันโท
ชูศักดิ์ (ตอจากเดิม)– ดอยปูตา หมูที่ 5 ตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
 3.50 ม. ยาว 222 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา 
794.50 ตรม. พรอมลูกรังไหลทางทั้งสอง
ดานหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด

     490,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง      

รวมแผนงาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

หนาที่ 7 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอยเชื่อม
ถนนชมปรีดา (ขางบานหมอเปา) หมูที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15
 ม.  มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตรม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด

       90,700 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง   

4 โครงการปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมูที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงผิวทางแบบ
พาราแอสฟลทคอนกรีตขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 322 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา 966 ตรม. 
หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด

     349,500 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง      

5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง  เชน  คาปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง   คาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
 คาซอมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ 
 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน

     300,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง         

 1,640,900รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 8 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน 
ลูกจางและชุมชนรวมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนและ สาธารณกุศล

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล



2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และชุมชน รวมกันทําบุญในวัน
เทศบาลและจัดนิทรรศการเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาล

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล



      30,000

2.2 แผนงานการศึกษา

1 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม สติปญญา ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน 
จํานวน 190 คน

       86,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

2 คาเครื่องแบบผูเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอ
 เด็กนักเรียน จํานวน 190 คน

       60,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา    

3 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา

จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู  
ผูดูแลเด็ก และผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา

       60,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

งบประมาณ
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

รวมแผนงาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด.02

หนาที่ 9 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กในเขตเทศบาล        20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

5 คาหนังสือเรียน เพื่อใชในการเรียนการสอนไดตามความ
ตองการของนักเรียนแตละชวงอายุ เด็ก
นักเรียน จํานวน 190 คน

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

6 คาอาหารกลางวันเด็ก จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   1,323,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

7 คาอุปกรณการเรียน เพื่อใชในการเรียนการสอนไดตามความ
ตองการของนักเรียนแตละชวงอายุ เด็ก
นักเรียน จํานวน 190 คน

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

8 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อเปนคาการเรียนการสอนเด็กเล็ก รายหัว      459,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

9 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูน
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

  2,396,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

10 อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต จํานวน 2 โรงเรียน

  3,920,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

11 คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 
ดานวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทยพวนบานหาด
เสี้ยว

จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 30 คน

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            



แบบ ผด.02

หนาที่ 10 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสรางของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา  

 8,454,000

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุมชน
สัมพันธคัพ"

เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวเขารวมแขงขันกีฬาเปตอง และ
เจาหนาที่ จํานวน 150 คน

       70,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

2 เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องออกกําลังกาย
พรอมติดตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องออกกําลังกาย
พรอมติดตั้ง 
จํานวน  2 ชุมชน

     100,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

3 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใหกับโรงเรียน
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา  

4 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยา
เสพติด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนตานภัยยาเสพติดใหกับโรงเรียนเมือง
เชลียง

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

5 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสรางเสริม
สุขภาพนักเรียน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬา
เพื่อสรางเสริมสุขภาพนักเรียนใหกับโรงเรียน
หาดเสี้ยววิทยา

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา  

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 11 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ
ประเพณีจุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานและ
อนุรักษ ประเพณีจุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       25,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

7 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
(สังขานตผูเฒา หมู 3)

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ (สังขานตผูเฒา หมู 3) เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายอื่นที่จําเปน และ
เกี่ยวของ ฯลฯ

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

8 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

พื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการถวายพวงมาลา "พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช" เชน คาพวงมาลา คาใชจาย
อื่น ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

         1,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

9 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระปย
มหาราช"

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการถวายพวงมาลา
  "พระปยมหาราช" เชน คาพวงมาลา 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

         1,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 



แบบ ผด.02

หนาที่ 12 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช"

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการถวายพวงมาลา "สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช" เชน คาพวงมาลา คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

         1,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

11 คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

12 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณี
สรงน้ําโอยทานสงกรานตศรีสัชนาลัย

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอย
ทานสงกรานตศรีสัชนาลัย เชน คาจัดขบวน
วัฒนธรรม คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
ฯลฯ

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

13 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีต
ศรีสัชนาลัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการรวมกิจกรรม งาน “ยอนอดีตศรีสัชนา
ลัย นุงผาไทยใสเงิน ทองลายโบราณ” เชน 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ การสรางบานจําลอง
วิถีชีวิต การแสดงวัฒนธรรม คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       70,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 



แบบ ผด.02

หนาที่ 13 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย 
เชน คาจัดขบวนวัฒนธรรม คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       90,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

15 คาใชจายโครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ"วันพอขุนรามคําแหงมหาราช"

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ"วันพอขุนรามคําแหงมหาราช" เชน คา
เครื่องสักการะ คาพาหนะ  คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       12,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

16 คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการลานวัฒนธรรม กําฟาบานเฮา เชน 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย
  เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของ ฯลฯ

     100,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

17 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่  คาใชจายอื่นที่จําเปนและ   เกี่ยวของ
 ฯลฯ

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 



แบบ ผด.02

หนาที่ 14 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน เลนไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัด
สุโขทัย ใหกับเทศบาลที่เปนเจาภาพ

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

19 อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานยอน
อดีตศรีสัชนาลัย นุงผาไทย ใสเงินทองลาย
โบราณ  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัช
นาลัย

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

20 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
 และราชพิธีตาง ๆ ใหกับอําเภอศรีสัชนาลัย

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

21 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย
และเทศกาลอาหาร

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ใหกับ
อําเภอศรีสัชนาลัย

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 

22 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและ
งานกาชาด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานสักการะพระแมยา
และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย 

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา  

23 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน เลนไฟ
จังหวัดสุโขทัย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟจังหวัด
สุโขทัย

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา 



แบบ ผด.02

หนาที่ 15 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นในโรงเรียน

พื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแหลงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน ใหกับ
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา            

25 คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเที่ยว บริการขอมูลขาวสาร รวมถึงการใหบริการ
นักทองเที่ยว ประชาชนที่มารอรถประจําทาง

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองการศึกษา   

    870,000รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 16 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกําลังกาย)

จัดกิจกรรมนันทนาการใหกับชุมชนในเขต
เทศบาล

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

  

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟนฟูการทอผา
ของชุมชนในเขตเทศบาล

สงเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได
ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

  

3 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ(ตอยอด) สงเสริมกลุมอาชีพฯในเขตเทศบาลฯ        30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

      70,000รวมแผนงาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

หนาที่ 17 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

เพื่อชวยเหลือ อํานวยความสะดวกประชาชน
และนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลและเพื่อ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

       14,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

  

      14,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการ Bike and walk friendly city @ 
หาดเสี้ยว

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคนในชุมชนใช
จักรยานและเดินในชีวิตประจําวันเพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงาน และรายจายคาเดินทาง - 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในเขตเทศบาล

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



2 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน อบรม อสม. แกนนําชุมชน และประชาชนมี
ความรู เรื่องการควบคุมปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



3 โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน ปรับปรุงตลาดสด จํานวน 2 แหง        25,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

 

งบประมาณ
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

รวมแผนงาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด.02

หนาที่ 18 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการเตรียมความพรอมการคุมครองชีวิต
ผูสูงอาย(ุและทุกคน)ลวงหนาในสถานการณที่มี
ภัยพิบัติ

สรางหลักประกันการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ 
(และทุกคน) ลวงหนาในสถานการณที่มีภัยพิบัติ

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



5 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสใน
ชุมชน

อบรมเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ
และทักษะในการปองกันตนเองและมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส ตลอดจนการสราง
คานิยมในการมีเพศสัมพันธที่รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



6 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคสัตวสูคน
ในโรงเรียน

กิจกรรมอบรมใหนักเรียนมีความรูและปองกัน
โรคติดตอจากสัตว สูคน

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



7 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผง
ลอย

เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลรานอาหารและแผงลอย
โดยจัดกิจกรรมใหผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยในเขตเทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ
ในชุมชน และศึกษาดูงาน

เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรูดานสุขภาพ
อนามัย แกกลุมผูนําชุมชน อสม.ฯลฯ

     100,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม





แบบ ผด.02

หนาที่ 19 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE)

กิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติด ใน
เยาวชน - เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรม
 TO BE NUMBER ONE

       60,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



10 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงและสัตวนําโรค      100,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

   

11 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ

เปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และกิจกรรมอื่นๆ ผูสูงอายุ

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

           

12 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล        35,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

 

13 โครงการอบรมหมอหมูบาน พัฒนาองคความรูดานสาธารณสุขใหกับ
หมูบานและชุมชนของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



    510,000รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 20 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.3 แผนงานเทศพาณิชย

1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน ปรับปรุง  ตอเติม
ซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ฯลฯ

     130,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

           

2 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูประกอบการฆา
สัตว จําหนายเนื้อสัตว และการศึกษา
ดูงาน

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ 
ฯลฯ

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง เชน ปรับปรุง  ตอเติม
ซอมแซมอาคารโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

           

    200,000

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพ
ติด

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล



2 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพใหกับชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

จัดซื้อหนังสือพิมพใหกับชุมชนและสํานักงาน
เทศบาล

       60,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 21 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการเยี่ยมเยือน  หวงใย  ใสใจถึงบาน ออกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ในเขต
เทศบาล

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

   

4 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

อุดหนุนใหอําเภอศรีสัชนาลัยดําเนินการ        50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

    210,000

4.5 แผนงานงบกลาง

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุในเขต เทศบาล มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

 11,136,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหผูพิการในเขต เทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี   2,736,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และ
ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       90,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

 13,962,000

รวมแผนงาน

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 22 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
หาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

เพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
หาดเสี้ยว/สมาชิกสภาเทศบาลตําบล หาดเสี้ยว

     250,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

        

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

เพื่อพัฒนาองคความรูแกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน พนักงานจางตามของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

     200,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

  

3 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

อบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

4 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช
วางแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2564

เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 5 หมูบาน 2 ชุมชน

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน



5 โครงการประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดประชาคมรับฟงปญหาและความตองการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลทุกหมูบานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

หนาที่ 23 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน เชื่อมโยง
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564

ใหความรูคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการ
จัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาหมูบาน เพื่อ
จัดทําแผนใหเชื่อมโยงกับแผนของเทศบาล

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน



7 โครงการอบรมการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่ออบรมกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
ผูบริหาร สภา พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
งานประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะในการดําเนินงาน
ดานประชาสัมพันธ กับบุคลากรของเทศบาล

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

9 โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่ออบรมกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
ขาราชการ และพนักงานจาง ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

10 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาเอกชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

          20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน





แบบ ผด.02

หนาที่ 24 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

11 คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จัดทําแผนที่ภาษีในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว        40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง         

    660,000

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ําเพื่อเก็บน้ําหนาแลง เพื่อกอสรางภาชนะเก็บกักน้ําภายในชุมชน 
เพื่อแกไข ปญหาภัยแลง

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

 

2 โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ติดตั้งกระจกโคงตามทางโคงและทางแยกใน
ชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดเกิดอุบัติเหตุบอยๆ

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)



3 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน เพื่อติดตั้งถังดับเพลิง ในพื้นที่ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ปองกันเหตุเพลิงไหม

       30,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)



4 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ซอมแผนในการปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

 

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 25 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

5 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อฝกอบรมการปองกันภัยพิบัติใหกับอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่กรณีฉุกเฉิน

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

 

6 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

ฝกอบรมสัมมนาบุคลากร , สมาชิก อปพร. ให
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

       40,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

 

    185,000

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับเทศบาล
รวมทั้งเขาไปรับบริการประชาชนเพื่อรับฟง
ปญหา/ความตองการของประชาชน

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุม
แมบานในเขตเทศบาล

อบรมผูนําชุมชนและกลุมแมบาน ในเขต
เทศบาล

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

  

      60,000รวมแผนงาน

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 26 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดปริมาณขยะ,การนํากลับมาใชใหมและเกิด
การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

          

2 โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพื่อบําบัด
น้ําเสีย

การบริหารจัดการขยะเปยกอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ - เพื่อใชสารชีวภาพบําบัด
น้ําเสียในชุมชน -เพื่อลดการใชสารเคมีในการ
ลางทําความสะอาดในงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอมของเทศบาล

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

          

      60,000

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ําใส
เพื่อเมืองนาอยู

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศนและคลองสวยน้ําใสเพื่อเมือง
นาอยู เชนคาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง   

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

รวมแผนงาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



แบบ ผด.02

หนาที่ 27 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเชนคาอาหารและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง   

3 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของ ฯลฯ

     300,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง      

4 อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนใหโรงเรียนหาด
เสี้ยววิทยา

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหโรงเรียนหาดเสี้ยว
วิทยา

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายคาจางเหมาในการลอก
ทอ รางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําในเขต
เทศบาล  และคาจางเหมาบริการศึกษาความ
เหมาะสมในการบําบัดน้ําเสีย

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

 

    430,000รวมแผนงาน



แบบ ผด.02

หนาที่ 28 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

6.3 แผนงานการเกษตร

1 เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนํา
หองเรียนสีเขียว (หนูนอยนักอนุรักษ) ใหกับ
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
นักเรียนแกนนําหองเรียนสีเขียว (หนูนอยนัก
อนุรักษ) ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 
(บานหาดสูง)

       10,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



      10,000

6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครง การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทตหาด
เสี้ยว)

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

           

      50,000รวมแผนงาน

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02/1

หนาที่ 29 

7. บัญชีครุภัณฑ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน เพื่อเปนคาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อ ตูเหล็ก 
แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู เพื่อใชงานจัดเก็บ
เอกสารงานทะเบียนราษฎรและบัตร

         5,500 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

2 โครงการจัดซื้อไมคประชุมแบบไรสาย เพื่อจัดซื้อไมคประชุมแบบไรสาย จํานวน 2 ชุด 
เพื่อใชในหองประชุมเทศบาลฯ ชุด ๆ ละ 
25,000 บาท

       50,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด  3,500 ANSI Lumens

จัดซื้อเครื่องโฆษณาและเผยแพร เครื่องมัล
ติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด  
3,500 ANSI Lumens  เพื่อใชในสํานักงาน
เทศบาลฯ
 จํานวน 1 เครื่อง

       30,300 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

4 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน
เพื่อใชในงานในหนาที่ของปลัดเทศบาล    
จํานวน  1 เครื่อง

       16,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาเทศบาล

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563



แบบ ผด.02/1

หนาที่ 30 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563

5 โครงการจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต เพื่อจายเปน คาโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 2 ตัว

         9,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

6 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD 
จํานวน 1 เครื่อง

         1,700 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

7 โครงการจัดซื้อกลองบันทึกวีดีโอ เพื่อจายเปน คาจัดซื้อกลองบันทึกวีดิโอ 
จํานวน 1 เครื่อง

       19,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

8 โครงการจัดซื้อโดรนถายภาพมุมสูง เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโดรนถายภาพมุมสูง 
จํานวน 1 เครื่อง

       18,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

9 โครงการจัดซื้อเลนสสําหรับกลองดิจิตทัล 
(DSLR)

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเลนสสําหรับกลองดิจิทัล
 จํานวน 1 ชิ้น พรอม Hood เพื่อใช
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว

       21,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

10 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 
1 เครื่อง

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองวิชาการ
และแผนงาน

  

11 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู        21,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง   



แบบ ผด.02/1

หนาที่ 31 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563

12 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว )

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล (จอแสดงาภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2  เครื่อง

       17,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง   

13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับใช
ปฎิบัติงานจํานวน 1 เครื่อง

       16,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง   

14 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
 LED สี

 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
 หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

       15,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง   

15 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

         5,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองคลัง   

    206,500

7.2 แผนงานสาธารณสุข

1 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน บุหนังเทียม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน บุหนังเทียม 
มีที่ทาวแขน จํานวน 5 ตัว

       20,000 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม



      20,000

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

รวมแผนงาน

รวมแผนงาน



แบบ ผด.02/1

หนาที่ 32 

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หนวยงาน

กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563

1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

       72,800 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง   

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet) สําหรับกระดาษ A3  จํานวน 1 เครื่อง

         6,300 เทศบาล
ตําบลหาด

เสี้ยว

กองชาง         

รวมแผนงาน       79,100

รวมทั้งหมด     305,600
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