
 
 
 

          
 
 
 
 
    ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 
ครั้งท่ี 1/2564 

………………………………… 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2  “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินฯ และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบ
แลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ        
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” นั้น  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 22/2 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ท่ีเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การขอรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานอ่ืน โดยรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี        11      เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
     
   
    (ลงชื่อ)   
 

           ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
( เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565      
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยังไมครอบคลุม ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวยังมี
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยเหลือประชาชน       
ท่ีไดรับปญหาความเดือดรอน จึงตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/2 เพ่ือใชเปนกรอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ตอไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

      หนา 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  

  แบบ ผ.01        1 

  แบบ ผ.02        2 

 

ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม

 4.1. แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 2 60,000

รวมยุทธศาสตร 1 30,000 1 30,000 2 60,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น

 5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 96,000 1 96,000

รวมยุทธศาสตร 1 96,000 1 96,000

รวมทั้งสิ้น 2 126,000 1 30,000 3 156,000

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.1.แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการปองกันและยับยั้งการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) กรณีการ
จัดตั้งศูนยพักคอย (Community 
Isolation) ศูนยรวมน้ําใจ…เมือง
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อปองกัน ควบคุม 
และระงับการแพร
ระบาดและติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และมี
ศูนยพักคอยรองรับ
ประชาชนผูติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อยาง
เพียงพอ

อุดหนุนงบประมาณให 
อ.ศรีสัชนาลัย จัดตั้ง
ศูนยพักคอยและแยกกัก
ตัวในชุมชน 
(Community 
Isolation) ในระดับ
อําเภอ ไดแกโรงเรียน
บานใหม ต.หาดเสี้ยว 
และวัดเชิงเขตคีรี         
 ต.ศรีสัชนาลัย

30,000 30,000 ประชาชนผูติด
เชี้อ ไดเขารับ
บริการ 
โดยประมาณ 
150 คน โดย
เจาหนาที่
ควบคุม 
โดยประมาณ 
20 คน

โรคไวรัสโคโรนา
 2019 ไดรับ
การควบคุม 
ปองกัน และ
สามารถระงับ
การแพรระบาด
ของโรคได

กองสาธารณสุข

           -      30,000    30,000

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและขยายความรวมมือสัมพันธกับตางประเทศ

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

4.1.แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่หอ

กระจายขาวไรสายเทศบาลตําบล  
หาดเสี้ยว

เพื่อปรับเปลี่ยนคลื่น
ความถี่สําหรับการ
กระจายเสียง ของหอ
กระจายขาวไรสาย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
 ตามประกาศของ กสทช.

ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ 
หอกระจายขาวไรสาย
ของเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ประกอบดวย       
 - ชุดเครื่องสงสัญญาณ
ไรสาย 1 ระบบ           
 - ชุดเครื่องรับสัญญาณ
ไรสาย จํานวน 8 ชุด

96,000 ประชาชน
ไดรับขอมูล
ขาวสารจาก
หอกระจาย
ขาวไรสายของ
เทศบาลที่
ปรับปรุงครบ
ทุกจุด

หอกระจายขาว
ไรสายของ
เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
สามารถใชงาน
ไดปกติ และ
ประชาชนไดรับ
ขอมูขาวสาร
ของทางราชการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

           -      96,000            -   รวม 1 โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ

งบประมาณ
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ภาคผนวก 
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