


 

 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
( เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 

 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565      
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยังไมครอบคลุม ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวยังมี
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยเหลือประชาชน       
ท่ีไดรับปญหาความเดือดรอน จึงจําเปนตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง         
โดยตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพ่ือนําแผนพัฒนาท่ีเพ่ิมเติมไปใชเปนกรอบการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การจายเงินอุดหนุนให
หนวยงานอ่ืน และการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตอไป 
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หนาท่ี 1 

 
เหตุผลและความจําเปน 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
คร้ังที่ 1 /2565 

    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความประสงคจะดําเนินการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจายขาดเงินสะสม ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี และปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวตามอํานาจหนาท่ี ใหไดตรงตามมาตรฐานท่ี

ภาครัฐกําหนด  

โดยการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในครั้งนี้จะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 “เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

      (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม และ

สงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”   

สําหรับโครงการพัฒนาท่ีจะเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ิน ครั้งท่ี 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย ดังนี้ 

ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

เหตุผลและความจําเปน 

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า คสล.        
ซอย เท ศบ าล  6 เชื่ อ มซอย เท ศบ าล  7         
หมูท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว 

 

กอสรางรางระบายน้ํ า  คสล . กว าง 0.50 เมตร ยาว         
99 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

329,000 กองชาง เ พ่ื อ แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนใหกับประชาชน โดย
จายขาดเงินสะสม 

2. โครงการกอสราง ถนน คสล. บริเวณเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 102 (ขางรานศรีสัชนา
ลัยสติ๊กเกอร) หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 154 เมตรหนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 616 ตารางเมตร พรอมวางทอ 
คสล.ขนาด 0.60 เมตร และบอพัก 

 
600,000 

กองชาง เ พ่ื อ แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนใหกับประชาชน โดย
จายขาดเงินสะสม 

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า คสล.     
บริเวณซอยเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 
101 (ร า น เส ง่ี ย ม แ อ ร ) ห มู ท่ี 3 ตํ า บ ล    
หนองออ เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

กอสรางรางระบายน้ํ า  คสล . กว าง 0.50 เมตร ยาว          
82 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

298,000 กองชาง เ พ่ื อ แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนใหกับประชาชน โดย
จายขาดเงินสะสม 

4. โครงการกอสรางหอกระจายขาวหมูบาน
ปาไผ หมูท่ี 5  ตําบลหาดเสี้ยว 

 

กอสรางหอกระจายขาวหมูบาน บริเวณอาคารพอเพียง       
หมู ท่ี 5 ตําบลหาดเสี้ยว ตามแบบประมาณการกองชาง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว กําหนด 

250,000 กอง
ยุทธศาสตรฯ 

เพ่ือกอสรางหอกระจายขาว
ตามความตองการของหมูบาน
และตามนโยบายภาครัฐ 

5. โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการขอมูล
นักทองเท่ียวเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการขอมูลนักทองเท่ียวของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตามแบบประมาณการกองชาง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว กําหนด 

150,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

เพ่ือใชใหบริการประชาชนผูมา
ติดตอราชการ  ตามอํานาจ
หนาท่ี 

หนาท่ี 2 



 

ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

เหตุผลและความจําเปน 

6. โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 

ปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
หมู ท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว ตามแบบประมาณการกองชาง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว กําหนด 

250,500 กองศึกษา เพ่ือใชใหบริการประชาชน 
ตามอํานาจหนาท่ี 

7. โครงการกอสรางพ้ืน คสล. บริเวณลาน
เอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 

 

กอสรางพ้ืน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขนาดกวาง 19.50 เมตร ยาว 
31 เมต ร  ห น า 0.10 เมต ร  ห รือ มี พ้ื น ท่ี ไม น อยกว า 
604.50 ตารางเมตร (ตามแบบประมาณการกองชาง
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว กําหนด) 

300,000 กองศึกษา เพ่ือใชใหบริการประชาชน 
ตามอํานาจหนาท่ี 

8. โค รงก ารปู ห ญ า เที ย ม  บ ริ เวณ ล าน
เอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 

เพ่ือปูหญาเทียม บริเวณลานเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 604.50 
ตารางเมตร  

520,000 กองศึกษา เพ่ือใชใหบริการประชาชน 
ตามอํานาจหนาท่ี 

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
ไทยเจริญ หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

ก อ ส ร า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า  ค ส ล . ก ว า ง  0.50 เม ต ร               
ยาว 100.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

350,000 กองชาง เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชน 
โดยจายขาดเงินสะสม 

10. โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการขยะ
มูลฝอยใหแกครัวเรือน ของชุมชน/หมูบาน ในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 

23,500 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
เทศบาลตามอํานาจหนาท่ี 

หนาท่ี 3 



ผ.01

หนาที่ 4

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,577,000 4 1,577,000

รวมยุทธศาสตร 4 1,577,000 4 1,577,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
 กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

    2.1 แผนงานการศึกษา 3 1,070,500 3 1,070,500

รวมยุทธศาสตร 3 1,070,500 3 1,070,500

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 400,000 2 400,000

รวมยุทธศาสตร 2 400,000 2 400,000

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 23,500 1 23,500

รวมทั้งสิ้น 10 3,071,000 10 3,071,000

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



หนาที่ 5  

แบบ ผ.02

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางระบายน้ํา คสล.     

 ซอยเทศบาล 6 เชื่อมซอยเทศบาล 
7 หมูที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชน โดยจายขาด
เงินสะสม

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.50 เมตร
 ยาว 99 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.30 เมตร

329,000 รางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 
0.50 เมตร 
ยาว 99 เมตร

ประชาชนไดรับ
การแกไขปญหา
ความเดือดรอน

กองชาง

2 โครงการกอสราง ถนน คสล. บริเวณ
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 102 (ขาง
รานศรีสัชนาลัยสติ๊กเกอร) หมูที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชน โดยจายขาด
เงินสะสม

กอสรางถนน คสล.กวาง
 4 เมตร ยาว 154 
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
616 ตารางเมตร พรอม
วางทอ คสล.ขนาด 
0.60 เมตร และบอพัก

600,000 ถนนคสล. 
กวาง 4 เมตร 
ยาว 154 
เมตรหนา 
0.15 เมตร

ประชาชนไดรับ
การแกไขปญหา
ความเดือดรอน

กองชาง

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
 บริเวณซอยเชื่อมถนนทางหลวง
หมายเลข 101 (รานเสงี่ยมแอร) 
หมูที่3 ตําบล    หนองออ เขต
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชน โดยจายขาด
เงินสะสม

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.50 เมตร
 ยาว 82 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.30 เมตร

298,000 รางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 
0.50 เมตร 
ยาว 82 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 

 

ประชาชนไดรับ
การแกไขปญหา
ความเดือดรอน

กองชาง

ที่ โครงการ

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



หนาที่ 6  

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
 ซอยไทยเจริญ หมูที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชน โดยจายขาด
เงินสะสม

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.50 เมตร
 ยาว 100.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร

350,000 รางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 
0.50 เมตร 
ยาว 100.5 
เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.30 เมตร

ประชาชนไดรับ
การแกไขปญหา
ความเดือดรอน

กองชาง

       -         -        -          -      1,577,000

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. นอมนําศาสตรพระราชา พัฒนาคนและคุภาพชีวิตสูสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

    2.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชใหบริการ
ประชาชน ตามอํานาจ
หนาที่

ปรับปรุงหองน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 3
 ตําบลหาดเสี้ยวตาม
แบบประมาณการกอง
ชางเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว กําหนด

250,500 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีหองน้ําที่
ไดมาตรฐาน
ตามแบบ
ประมาณการ
กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีหองน้ําที่
ไดมาตรฐานใช
บริการประชาชน

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางพื้น คสล. บริเวณ
ลานเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชใหบริการ
ประชาชน ตามอํานาจ
หนาที่

กอสรางพื้น คสล. ขนาด
กวาง 19.50 เมตร ยาว
 31 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 604.50 ตาราง
เมตร

300,000 พื้น คสล. 
กวาง 19.50 
เมตร ยาว 31 
เมตร หนา 
0.10 เมตร

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสนาม
หญาสําหรับ
เด็กทํากิจกรรม

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ



หนาที่ 7  

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ

3 โครงการปูหญาเทียม บริเวณลาน
เอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใชใหบริการ
ประชาชน ตามอํานาจ
หนาที่

เพื่อปูหญาเทียม บริเวณ
ลานเอนกประสงค ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว มีพื้นที่
ไมนอยกวา 604.50 
ตารางเมตร

520,000 ปูหญาเทียม 
มีพื้นที่ไมนอย
กวา 604.50
 ตร.ม.

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสนาม
หญาสําหรับ
เด็กทํากิจกรรม

กองการศึกษา

   1,070,500

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางมีธรรมาภิบาล

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการกอสรางหอกระจายขาว
หมูบานปาไผ หมูที่ 5  ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อกอสรางหอกระจาย
ขาวตามความตองการ
ของประชาชน และตาม
นโยบาลภาครัฐ

กอสรางหอกระจายขาว
หมูบาน บริเวณอาคาร
พอเพียงหมูที่ 5 ตําบล
หาดเสี้ยว ตามแบบ
ประมาณการของ
เทศบาลฯ กําหนด

250,000 มีหอกระจาย
ขาวหมูบาน
เพิ่ม 1 แหง

ประชาชนไดรับ
ขอมูขาวสาร 
จากหอกระจาย
ขาวที่ตองการ

กอง
ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการ
ขอมูลนักทองเที่ยวเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

เพื่อใชใหบริการ
ประชาชน ตามอํานาจ
หนาที่

ปรับปรุงหองน้ํา
ศูนยบริการขอมูล
นักทองเที่ยวตามแบบ
ประมาณการกองชาง
เทศบาลฯ กําหนด

150,000 มีหองน้ําที่ได
มาตรฐานตาม
แบบประมาณ
การกองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากบริการ
หองน้ําของ
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

       -         -        -          -         400,000

รวม 3 โครงการ

รวม 2 โครงการ



หนาที่ 8  

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา การฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการ
จัดการขยะมูลฝอย
ใหแกครัวเรือน ของ
ชุมชน/หมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ปรับปรุงหองน้ํา
ศูนยบริการขอมูล
นักทองเที่ยวตามแบบ
ประมาณการกองชาง
เทศบาลฯ กําหนด

23,500 มีหองน้ําที่ได
มาตรฐานตาม
แบบประมาณ
การกองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากบริการ
หองน้ําของ
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

       -         -        -          -           23,500รวม 1 โครงการ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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