
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

เทศบาลต าบลคลองหาดเทศบาลต าบลคลองหาด  
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้วอ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมราชวาท  พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 

งานราชการนัๅน  คืองานของผนดิน  มีผลกีไยวนืไองถึงประยชน์ของบຌานมืองละประชาชนทุกคน 

งานทุกอยาง  จึงตຌองมีผูຌปฏิบัติละมีผูຌรับชวง  พืไอ฿หຌงานด านินตอนืไองเปเมขาดสาย 

ดังนัๅน  ผูຌปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ  จึงเมควรยกอารืไอง฿ครป็นผูຌท ามากอน 

หรือ฿ครป็นผูຌรับชวงงาน  ขึๅนป็นขຌอส าคัญนัก  จะตຌองถือประยชน์ทีไจะกิดจากงานป็นหลัก฿หญ 
ลຌวรวมกันคิดรวมกันท า  ดຌวยความอุตสาหะสียสละ  ละดຌวยความสุจริตจริง฿จ 

งานทุกอยางจึงจะด านินเปเดຌอยางราบรืไน  เมติดขัด  ละส ารใจผลป็นประยชน์เดຌทຌจริงละยัไงยืนตลอดเป 

 

 

พระบรมราชวาท  ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว  พระราชทานกขຌาราชการพลรือน 

฿นวันขຌาราชการพลรือน 

ปีพุทธศักราช โ55่ 



สารจาก 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 

สวัสดีครับ  พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลคลองหาด 

ที่เคารพรัก  กระผมตระหนักดีมาโดยตลอด  ถึงภาระ 

หน้าที่ในการน าพาเทศบาลต าบลคลองหาด  สู่ความ 

เจริญก้าวหน้า  พ่อแม่พี่น้องมคีวามเป็นอยูท่ี่ดี  ได้รับ 

ความสะดวกสบาย  จากบริการสาธารณะที่ไดม้าตรฐาน  ครบครัน   
มีบรรยากาศที่น่าอยู่  โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน 

เช่น  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  การให้ 

การสงเคราะห์และพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

และทั่วถึง  การสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณ ี

ส าคัญของชาติเป็นต้น  ทุกส่ิงที่กล่าวมาล้วนต้องอาศัย 

ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  แน่นอนที่สุด  กระผม 

เน้นการท างานแบบเป็นทมีหรือการมีส่วนร่วม การ 

ด าเนินงานทุกอย่างมีการปรึกษาหารือจากหลายฝ่าย 

โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องประชาชนเป็นส าคัญ 

การที่ทุกคนร่วมคดิร่วมท า  ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ 

นั่นคือ  ผลงานที่มีประสิทธภิาพ  ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 สุดท้ายนี้  กระผมขอกล่าวขอบพระคุณ  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หน่วยงานราชการ   
พนักงานเทศบาลต าบลคลองหาดทุกท่าน  รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลคลองหาด 

ทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า  ท าให้เกิดการสร้างชมุชนเขม้แข็ง 

ได้อย่างยั่งยืนตอ่ไปในอนาคต 

ร้อยเอกสุเทพ  มากสาคร 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
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สารจาก 

ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด 

      กราบเรียนพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลคลองหาดที่เคารพยิ่ง   
ในส่วนของสภาเทศบาลต าบลคลองหาด  จะท าหน้าที่กลั่นกรองโครงการ 

พัฒนาต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด  จะตรวจสอบ  
ติดตามการท างานของผู้บริหารอย่างเต็มความสามารถ  และจะเป็นองค์กร 

หลักในการสะท้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน 

ตามกระบวนการทางสภาอย่างต่อเนื่อง  สุดท้ายนี้กระผมขอให้พ่ีน้อง 

ประชาชนชาวเทศบาลต าบลคลองหาดมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต 

และมีความอยู่ดีกินดีทุกท่าน 

นายสานิตย์  พวงศรี 

ประธานสภาเทศบาล 

 

                                          สารจาก 

                                                                ปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด 

                                                                                                   ในฐานะปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด  กระผมมีความยินดี 
                                                                                และภูมิใจที่ได้ท างานร่วมกับนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  และ 

                                                                                คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองหาด  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน                            
                                                                                ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการต่างๆพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนต าบลคลองหาด 

                                                                                ในการท างานได้มุ่งเน้นการตอบสนองตามแนวนโยบายภาครัฐ   นายก 

                                                                                เทศมนตรีต าบลคลองหาด  ผู้บริหาร  และพี่น้องประชาชนชาวต าบล 

                                                                                คลองหาด  ให้เป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล  
                                                                                ต าบลคลองหาดเพ่ือสนองความต้องการของของประชาชน  และพัฒนา 

                                                                                ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาให้ต าบลคลองหาดเป็นเมืองน่าอยู่    

นายสุบิน  สินธุชัย 

ปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ 

ของเทศบาลต าบลคลองหาด 

********************** 
เทศบาลต าบลคลองหาดไดย้กฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหาดตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบ 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตร ี

สภาพทั่วไป 

  เทศบาลต าบลคลองหาด  ตั้งอยู่เลขที่ 591  หมู่ 5 ถนนสายคลองหาด – ทุ่งขนาน ต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   อยู่ห่างจากอ าเภอคลองหาด   270   เมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ  
๖๐  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ประมาณ  70,812  ไร่  หรือ  113  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้  
 - ทิศเหนือ           ติดต่อกับต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด และต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ  

 - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับประเทศกัมพูชา 
 - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  และต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์  
 - ทิศใต ้   ติดต่อกับต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด  

ลกัษณะภูมิประเทศ 

  เป็นพ้ืนที่ราบภูเขาและมีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย  สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ 
อาทิ  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  ฯลฯ  จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 เขตการปกครอง   
                  มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบทั้งหมด  13  หมู่บ้าน  ได้แก ่

 หมู่ที่  1  บ้านคลองหาด  หมู่ที่  6  บ้านทับวังมน       หมู่ที่  11  บ้านป่าตะแบก  
หมู่ที่  2  บ้านเขาผาผึ้ง   หมู่ที่  7  บ้านซับมะกรูด       หมู่ที่  12  บ้านเขาช่องแคบ   
หมู่ที่  3  บ้านป่าช้ากวาง   หมู่ที่  8  บ้านเขาดิน        หมู่ที่  13  บ้านคลองหาดพัฒนา 
หมู่ที่  4  บ้านเขาเลื่อม   หมู่ที่  9  บ้านเขาเลื่อมใต้          
หมู่ที่  5  บ้านคลองหาด   หมู่ที่  10  บ้านไทยพัฒนา           
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   ประชากร 

  ในเขตเทศบาลต าบลคลองหาด  มีประชากร  ณ  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  จ านวน 

9,966  คน  แยกเป็น   
- ชาย    จ านวน    4,996   คน 

- หญิง  จ านวน   4,970  คน 

- ครัวเรือน  จ านวน  3,646 คน   

แหล่งท่องเที่ยว 

  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลคลองหาด  มแีหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามโดดเด่นและสวยงาม  เป็นที่รู้จัก 

ของนักท่องเทีย่ว  คือ  ถ้ าเพชรโพธิ์ทองและถ้ าหาดทรายแก้ว  และมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมไปถึงตลาด 

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน (ไทย – กัมพูชา)  
 

 ตราสัญลกัษณ์ประจ าเทศบาล 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 ค าอธิบาย 

๑.  ภูเขา    หมายถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลคลองหาดเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

๒.  แม่น า้  หมายถึง  ความอุดมสมบรูณ์  
๓.  ต้นไม้  หมายถึง  ต้นมะหาด  ซ่ึงเป็นที่มาของค าว่า “คลองหาด” 
๔.  พระอาทิตย์  หมายถึง  เทศบาลต าบลคลองหาดตัง้อยู่ทางทิศบรูพา 
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คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองหาด 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยเอกสุเทพ  มากสาคร 

นายกเทศมนตรีต าบลคลอหาด 

นางลอย  แก้วนอก 

รองนายกเทศมนตรีต าบลคลอหาด 

นางสาวกญัญาภัทร  ศิริวุฒิญาดา 
รองนายกเทศมนตรีต าบลคลอหาด 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองหาด 

เขต  1 

 

 
 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองหาด 

เขต  2 
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นางบุญยืน  ยุระวงศ์ นายประยูร  คานนิม นายวชิาญ  บุญมา 

นายแปลก  ศรีสันเทยีะ นางกญัจนา  วารีเสาวคนธ์ นางบุหงา  เศิกภูเขียว 

นายนภดล  สาแช นายนพดล  สาแช นายอภิชาติ  ดารี นายสานิตย์  พวงศรี 

นายสาม  ศรีจันทร์ นายพทูิน  พลิาหอม 



หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลคลองหาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุบิน  สินธุชัย 

ปลดัเทศบาล 

นายยุทธภูมิ  ร่ังกลาง 

รองปลดัเทศบาล / รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางกษมพร  จุ้ยโต 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 

นางจันทร์เพญ็  เพช็รสมบัติ 
ผู้อ านวยการกองคลงั / รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นางสาวไพรินทร์  พนัทา 

นักพฒันาชุมชน  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
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ส านักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกษมพร  จุ้ยโต 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 

นางสาวไพรินทร์  พนัทา 

นักพฒันาชุมชน   
 

นายชยภัทฒ์  เทสินทโชติ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 

นางวรัิญชนา  สมบูรณ์พงษ์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 

นางสาวรัชดาพร  พุ่มจันทร์ 

ผู้ช่วยนักพฒันาชุมชน   
 

นางสาวทพิวรรณ  จันทร์อุดม 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   
 

นางสาวชนัญชิดา  ฝอดสูงเนิน 

ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายฯ   
 

นายประทวน  ชุมพร 

คนงานทัว่ไป 

 

นายศุภชัย  พนัโคกกรวด 

พนักงานขับรถยนต์ 

 

นายกฤษณะ  เศิกภูเขียว 

คนงานทัว่ไป 

 

  นายวชัิย  พุ่มเรือง 

คนงานทัว่ไป 

 

11 



กองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทร์เพญ็  เพช็รสมบัติ 
ผู้อ านวยการกองคลงั  

นางสาวณฏัฐ์ธนาภรณ์  วงษ์ค านา 

นักวชิาการคลงั  

นางสาวลดัดา  วฒันแสง 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็รายได้  

นางสาววาสนา  ศรีสังข์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

นางสาวทกัษพร  เทีย่งตรง 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็รายได้  

นายอธิปพล  สนเผอืก 

คนงานทัว่ไป  
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กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาวติรี  เปียสันเทียะ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

นายยุทธภูมิ  ร่ังกลาง 

รองปลดัเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นายพลฏัฐ์  บรรจงภูสิทธ์ิ 

นักบริหารงานช่าง  
นายเกยีรติศักดิ์  คงเขียว 

วศิวกรโยธา  

นายทศพล  ค าจันทร์ 

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  

นางสาวพชัพร  จันทร์แช่ม 

คนงานทัว่ไป  

นายธนิตย์  อนัวมิล 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

นายวรีะพงษ์  ตาล ี

คนงานทัว่ไป  
นายวชัิย  อุ่นมุกดา 

คนงานทัว่ไป  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวไพรินทร์  พนัทา 

นักพฒันาชุมชน  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นางสาวยุวราพร  จันพวง 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
นางแว่น  ครูท าสวน 

คนงานประจ ารถขยะ 
นางแว่น  ครูท าสวน 

คนงานประจ ารถขยะ  
 

นางบัวผนั  ทะมานนท์ 

คนงานทัว่ไป  
นายไพบูลณ์  บุญลอื 

พนักงานขับรถขยะ  

นายจ าเรียน  น้อมมณี 
คนงานประจ ารถขยะ  

นายทองเรียน  ขวัญใจ 

คนงานประจ ารถขยะ  
นายวทิยา  จันทา 

คนงานทัว่ไป  
นายสมพงษ์  เจนดง 

คนงานประจ ารถขยะ  
นายสุเมธ  ทะมานนท์ 

คนงานทัว่ไป  

นายสินธุ  พุงธิราช 

คนงานทัว่ไป  
นายร่วม  ศรรัมย์ 

คนงานทัว่ไป  
นายทองหล่อ  ผวิเนียม 

คนงานทัว่ไป  
นายลอง  สุขะ 

คนงานทัว่ไป                                 
นายสมชาย  แสนศิริ 

คนงานทัว่ไป                                 
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กองการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

นางจันทร์เพญ็  เพช็รสมบัติ 
ผู้อ านวยการกองคลงั  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นางอรทยั  เนือ้จันทา 

ครู คศ.๑                                 
นางมะล ิ ข านอก 

ครู คศ.๑                                 

นางสุมาล ี กุ๊กสันเทยีะ 

ครู คศ.๑                                 
นางพนารัตน์  แทนบุญ 

ครู คศ.๑                                 
นางสาวศิรภัสสรณ์  ศรีมงคล 

ครู คศ.๑                                  
นางสาวปิยะพร  บัวใหญ่ 

ครู คศ.๑                                 

นางรัดดา  ภู่มาก 

ผู้ดูแลเด็ก                                 
นางรุ่งรวรรณ  หาค า 

ผู้ดูแลเด็ก                                 
นางสาวปณชล  จงแต่งกลาง 

ผู้ดูแลเด็ก                                 
นางปราณ ี พันธุขันธ์ 

ผู้ดูแลเด็ก                                 
นางสาวนัยนา  พุกการะเวก 

คนงานทัว่ไป                                 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลคลองหาด 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

***************** 
วสัิยทัศน์การพฒันาท้องถิน่ 

         “  คลองหาดต าบลน่าอยู่   แหล่งผลติสินค้าการเกษตร  เขตการค้าชายแดน ไทย – กมัพูชา ”  

พนัธกจิเพือ่การพฒันาเทศบาลต าบลคลองหาด 

     พันธกิจทีไ แ    พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌ มีความพรຌอมสมบูรณ์ละทัไวถึง 
     พันธกิจทีไ  โ   พัฒนาคุณภาพชีวิตละสังคมสูความขຌมขใงอยางยัไงยืน 

     พันธกิจทีไ  ใ   พัฒนาสงสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอมละสภาวะสิไงวดลຌอม 

                       ฿หຌป็นมืองทีไนาอยูอาศัย ละสงสริมการทองทีไยวภาย฿นชุมชน 

     พันธกิจทีไ  ไ   พัฒนาระบบรักษาความสงบรียบรຌอย ความมัไนคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

                       อยางมีประสิทธิภาพ  

     พันธกิจทีไ  5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ฿หຌมีความปรง฿ส  ตอบสนองความตຌองการของประชาชน                   
                       ละปิดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม 

     พันธกิจทีไ  6   พัฒนาละสงสริมความขຌมขใงของระบบศรษฐกิจชุมชน  สงสริมสนับสนุนกระบวนการ 

                       ผลิตสินคຌาการกษตร฿หຌมีประสิทธิภาพสูงขึๅนรองรับการป็นหลงพืชพลังงานทดทน                      
     พันธกิจทีไ  ็   พัฒนาตลาดการคຌาชายดนเทย – กัมพูชา  ฿หຌมีความสะดวก  ปลอดภัยยิไงขึๅน 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันา  5  ด้าน  ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

       1.     ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนนและสะพาน 

       2.     ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 

       3.     ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม 

       4.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร 

       5.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค 

       6.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร 
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 ยุทธศาสตร์ที ่2   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติทีด่ี 
      1.     พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

      2.     ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      3.     พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 

      4.     ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 

      5.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

      6.     ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      7.     ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      1.     ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงาน 

             ทดแทน 

      2.    ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ  การเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตร 

             ทฤษฎีใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  
     3.    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจ าหน่ายสินค้าการเกษตร 

     4.    พัฒนาและบริการจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
     5.    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

     6     ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
             และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที ่4   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

     1.    ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

     2.    ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา 
     3.     พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

     4.     ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่5   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 

    1.     พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 

    2.     ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

    3.     ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

            และการให้บริการประชาชน 

    4.     ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน 
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นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 

************ 
“ น ้าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีเสรีทางการค้า ” 

1.  ด้านบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐาน 

 ประชาชนมีน้ าสะอาดบริโภคอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  มีทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

ริมทาง  มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  ที่มีสภาพดี  สะดวกในการสัญจรไปมาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

และมีอุปกรณ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกหมู่บ้าน 

2.  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอย  ทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  ขยายเขตการใช้น้ าประปาให้เพียงพอกับความต้อง 

การของประชาชน  ตลอดจนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้าตามชุมชนต่าง ๆ ให้ทั่วถึง 

3.  ด้านเศรษฐกจิ 

 พัฒนาด้านการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ให้เกิดการค้าแบบเสรี  มีแหล่งวางจ าหน่ายสินค้าเพ่ือความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจ  ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ  สร้างอาชีพและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน 

4.  ด้านศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี 
 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์  และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เช่น 

งานแห่ปราสาทผ้ึง  งานประเพณีสงกรานต์  งานลอยกระทง  เป็นต้น 

5.  ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 จะด าเนินการปรับปรุงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และจัดอบรม อปพร.  เพ่ือช่วยเหลือ 

งานป้องกันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  ด าเนินการให้ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

โดยจัดให้มีการประชุม  และประชาชนมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง  เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ผลการด าเนินงานโครงการท่ีส าคัญของ 

เทศบาลต าบลคลองหาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

*********************** 
ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 โครงการปักเสาไฟฟ้า  หมู่ที่  3  บ้านป่าช้ากวาง 92,763.65  

2 โครงการปักเสาไฟฟ้า  หมู่ที่  6  บ้านทับวังมน 118,898.40  

3 โครงการปักเสาไฟฟ้า  หมู่ที่  9  บ้านเขาเลื่อมใต้ 148,537.40  

4 โครงการปักเสาไฟฟ้า  หมู่ที่  11  บ้านป่าตะแบก 94,000  

5 โครงการวางท่อประปา  หมู่ที่  3  บ้านป่าช้ากวาง 90,000  

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตเทศบาลต าบลคลองหาด 75,000  

7 จ้างเหมาขุดวางท่อประปา  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  พร้อมติดต้ังมิเตอร์ 13,243  

8 โครงการก่อสร้างป้อมเทศกิจ  ขนาด  3x4  เมตร 82,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  1  บ้านคลองหาด 1,028,000  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  บ้านคลองหาดพัฒนา 1,270,000  

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่  2  บ้านเขาผาผ้ึง 176,000  

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  8  บ้านเขาดิน 490,000  

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  12  บ้านเขาช่องแคบ 345,000  

14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกคลองหาด –รร.คลองหาดพิทยาคม 648,000  

15 จ้างเหมาต่อเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคารตลาด 99,200  

16 โครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดศาลแม่ย่าซอม 198,000  
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ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับที ่
โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 40,000  

2 จัดซื้อถังดักไขมัน 6,700  

3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมท่อบ าบัดตลาดสดแม่ย่าซอม 199,000  

4 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดปลา 99,000  

5 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานตลาดเขาดิน 48,450  

6 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดหมู  ค-3 195,000  

7 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดหมู  ค-4 199,000  

8 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดแม่ย่าซอม 251,000  

9 โครงการวางท่อระบายน้ าตลาดเขาดิน 63,000  

 

ด้านการศึกษา  กฬีาและนันทนาการ 

ล าดับที ่
โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 โครงการจัดแข่งขันกีฬา  7  คน 69,280  

2 โครงการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ อปท. 88,800  

 

ด้านพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ล าดับที ่
โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 อุดหนุนโครงการสานสายใยร่วมใจท้องที่-ท้องถิ่น 20,000  

2 โครงการปรับปรุงหน้าโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 53,000  

3 โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ  4  ภาค 29,750  

4 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  9  บ้านเขาเลื่อมใต้ 96,000  

5 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา 187,532.48  
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ด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน     

ล าดับที ่
โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว 100,000  

 

ด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับที ่
โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

 

1 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ 125,000  

ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกจิ 

ล าดับที ่

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ  

 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรต าบลคลองหาด 50,000  

ด้านการท่องเที่ยว  การส่งเสริมวฒันธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับที ่

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ  

 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 200,000  

2 โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 79,980  

3 โครงการลอยกระทงเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน 80,000  

4 โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท 50,000  

5 อุดหนุนโครงการจัดงานชมพู่หวาน 80,000  
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สรุปรายรับ - รายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

******************** 
รายการ ประมาณการ รับจริง 

ภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

รายได้จากทรัพย์สิน 

รายได้เบ็ดเตล็ด 

รายได้จากทุน 

ภาษีจัดสรร 

เงินอุดหนุน 

799,000.00 

3,253,500.00 

705,000.00 

155,000.00 

500.00 

18,430,000.00 

18,781,713.00 

1,096,844.65 

7,371,945.80 

2,015,583.29 

319,255.36 

- 

18,623,870.21 

14,703,602.00 

รวมรายรับ 42,124,718 44,131,101.31 

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง 

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปการ 

เงินอุดหนุน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอ่ืน 

3,774,057.09 

2,624,640.00 

6,831,628.00 

1,118,892.91 

9,707,145.00 

6,296,190.05 

963,000.00 

4,890,000.00 

324,700.00 

5,594,464.95 

- 

3,625,382.43 

2,624,628.00 

6,601,777.00 

934,724.00 

9,068,621.41 

5,971,783.00 

924,718.01 

4,692,500.00 

900,000.00 

5,499,664.95 

รวมรายจ่าย 42,124,718.00 40,843,798.80 

***สรุปรายรับสูงกว่ารายจ่าย***  3,287,302.51 
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โครงการท่ีส าคัญและเกิดประโยชน์กับประชาชน 

**************** 
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โครงการท่ีส าคัญและเกิดประโยชน์กับประชาชน 

**************** 
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โครงการท่ีส าคัญและเกิดประโยชน์กับประชาชน 

**************** 
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กิจกรรมเด่นของเทศบาลต าบลคลองหาด 

**************** 
โครงการก่อสร้างอาคารและขยายตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน 
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กิจกรรมเด่นของเทศบาลต าบลคลองหาด 

**************** 
กิจกรรมการช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภัยในพ้ืนที่ต าบลคลองหาด 

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขนักีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด 

 

 

 

 

กิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติของเทศบาลต าบลคลองหาด 

 

 

 

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์เช่ือมความสัมพนัธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพชูา 
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               หมายเลขโทรศัพท์  เทศบาลต าบลคลองหาด 

ร้อยเอกสุเทพ   มากสาคร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  086-1574747  

นางลอย   แก้วนอก   รองนายเทศมนตรีต าบลคลองหาด  085-2125600 

นางสาวกญัญาภัทร  ศิริวฒิุญาดา รองนายเทศมนตรีต าบลคลองหาด  090-1234755 

นายสานิตย์  พวงศรี   ประธานสภาเทศบาล    092-2963448 

นางบุญยนื  ยุระวงษ์   รองประธานสภาเทศบาล   084-5648846 

นายสุบิน  สินธุชัย   ปลดัเทศบาล     089-0929429 

นายยุทธภูม ิ ร่ังกลาง   รองปลดัเทศบาล    089-2313720 

 

 

 

 

ทีอ่ยู่  ส านักงานเทศบาลต าบลคลองหาด  591  หมูที ่5  ต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวดัสระแก้ว  27260 

โทร./โทรสาร 037-445109 

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//TThheessbbaallTTaabbllKKhhllxxnnggHHaadd// 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข ์/ ร้องเรียน / แจ้งเหตุสาธารณภัย 

โทร. 037-445109 


