
www
.hard

song
kwae

.go.t
h



 
 

 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว    ต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นหนึ่งใน 5 
ต าบลในอ าเภอตรอน   ต าบลหาดสองแควจากที่ว่าการอ าเภอตรอน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร  
ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  
30  มีนาคม  2539  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 5  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุตรดิตถ์  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบ การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดสองแคว  จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  

ต าบลหาดสองแคว เป็นต าบลหนึ่งใน  5  ต าบล  ของอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากที่ว่าการ   
อ าเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที 
30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 5 อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านช าทอง ต าบลบ้านแก่ง  
บ้านปลายราง ต าบลข่อยสูง บ้านไร่ ต าบลน้ าอ่าง 

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ  
ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปลายราง ต าบล ข่อยสูง อ าเภอตรอน 
บ้านน้ าขุม ต าบลนครอิฐ อ าเภอศรีนคร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พ้ืนที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต้และ
ทิศตะวันตกไปจึงไม่มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เนื้อที่ต าบลหาดสองแคว มีเนื้อท่ีประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของต าบล 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณ  2 ฝั่งแม่น้ าน่าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของ 

แม่น้ าน่าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ7 มีหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายระยะทางที่แม่น้ าไหลผ่านประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่   เดือน  มีนาคม  ถึง  เดือน   มิถุนายน         อุณหภูมิเฉลี่ย  40  องศา 

 ฤดูฝน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  กรกฎาคม  ถึง  เดือน  ตุลาคม          อุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศา 

ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  พฤศจิกายน  ถึง  เดือน  มิถุนายน    อุณหภูมิเฉลี่ย  17  องศา 
 1.4 ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ต าบลหาดสองแคว ส่วนใหญ่ท าการเกษตร จึงมีเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินร่วนปนดินทรายแป้ง ดินมีสี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงบางแห่ง ในดินล่างลึกๆมีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลางระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 
เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี pH ประมาณ 6.5-7.5 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน 
ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินก าแพงเพชร และชุดดินล าสนธิ ธาตุพนม 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม

ทุกหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่  
หมู่ที่ 1   บ้านหาดสองแคว  
หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว  
หมู่ที่ 3 บ้านหาดสองแคว  
หมู่ที่ 4 บ้านเด่นส าโรง  
หมู่ที่ 5 บ้านแหลมคูณ  
หมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด  
หมู่ที่ 7 บ้านบึงพาด 
ในแต่ละหมู่บ้านแบ่งการปกครองในลักษณะของคุ้มบ้าน  มีทั้งสิ้น  57  คุ้ม 

ผู้น าชุมชนต าบลหาดสองแคว 
 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว  
   นายสมภพ ตรีพุฒ       ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายอริยะ นพเทศน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายประทวน วงศ์แสง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่2 บ้านหาดสองแคว 
   นางสาววิภาพร ชันยาสูบ ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายไพบูลย์  เจริญศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่ 3 บ้านหาดสองแคว 
   นางสมหมาย  ดวงดัน      ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสนั่น   เม่นแต้ม      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นางจิตราภรณ์      มุขวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวัชระ จีนหน่อ  ผรส. 
 หมู่ที่ 4 บ้านเด่นส าโรง 
   นายปราโมทย์    สาส่งเสริม     ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมยศ     ฟักประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายสุเทพ     ไพรสุข      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสุเทพ   วงค์หวาด ผรส. 
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 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมคูณ 
   นายรังสรรค์     โพธิ์โม ้      ผู้ใหญ่บ้าน 
   นางญาราภรณ์  ทองวิไล      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายเอกชัย    น้อยทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายมาโนช  อยู่สา  ผรส. 
 หมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด 
   นายบุญเสิศ  มีท้วม      ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสุวรรณ  ชมเชย      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางจันทร์เพ็ญ บุตรแสง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายนิพน  พุทธสินธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ 
 หมู่ที่ 7  บ้านบึงพาด 
   นายด ารง  พะตัน  ก านันต าบลหาดสองแคว 
   นายจีรเดช  เลิศพันธ์      สารวัตรก านัน  
   นายรุ่งโรจน์  น้อยหนองโว้ง    สารวัตรก านัน  
   นายด ารง บัวลา  ผู้ช่วยก านัน 
   นายนิยม ลอยคง      ผู้ช่วยก านัน 
   นายสุเทพ    ทองหมื่นศรี ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ 
   นายนิพนธ์ ศรีลาโคตร แทพย์ประจ าต าบล 
โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   แบ่งโครงสร้างทางการบริหารเป็น 2 ฝ่าย  คือ 
   ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   มี 14 คน 
   ฝ่ายบริหาร  มี  4 คน 
  -   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น    จ านวน   11  คน 
  -   ลูกจ้างประจ า     จ านวน    1   คน 
  -   พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน    4   คน 
    -   พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน    4   คน

ส ำนักงำนปลัด อบต. กองคลัง 
 

กองช่ำง 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ปลัด อบต. 

กองกำรศึกษำฯ 

เลขำฯ  นำยก อบต. 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ส านักปลัด 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายนโยบายและแผน 

 กองคลัง 
1. ฝ่ายการเงิน 
2. ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 กองช่าง 
1. ฝ่ายก่อสร้าง  
2. ฝ่ายผังเมือง 

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ทุนทางสังคมรายหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
หมู่ที่…1….. บุคคล  

 นางสนิท  ดีเพ็ชร 
 

-  ที่ปรึกษาโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว 
-  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  รองประธานกรรมการวัฒนธรรมต าบลหาดสองแคว 
-  กรรมการผู้สูงอายุต าบลหาดสองแคว 
-  กรรมการพัฒนาสังคม ( ศูนย์ ec) รองประธาน 
-  กรรมการหลักประกันสุขภาพ ต าบลหาดสองแคว 
-  กรรมการและเลขาวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติวัดหาดสองแคว 
-   หัวหน้าคุ้มที่  1  ( มะลิวัลย์ )  หมู่ที่  1 
-   กรรมการวัดหาดสองแคว 
-  จัดดอกไม้ 
- ท าน้ าหมักชีวภาพใช้เอง 

 
 นางน้ าค้าง  แอ็ดมา -   อสม. 

-   ช่างเย็บผ้า (ซ่อม ปะ ชุน เสื้อผ้า) 
- เย็บหมวก (สานหมวกจากเส้นพลาสติก) 

 นายผล  ธีระแนว -   ผู้น าแกนน าในชุมชน 
-  กรรมการหมู่บ้าน 
-  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 
-   ประธานกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่  1 
-   หัวหน้าคุ้มที่   2  กรรณิการ์ 
-  ได้รับรางวัลคนดีศรีหาดสองแควปี พ.ศ.2552 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 นายสงบ   มาประสพ -    จักรสานไม้ไผ่ เช่น ลอบดักปลา 
 นายมนู   บุญมา -   ภูมิปัญญาชาวบ้าน  พิธีกรรมทางศาสนา 

- ร่างทรง 
 นายสมพงษ์  ตรีพุฒ -   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

-   กรรมการประปาหมู่ที่  1 
-   กรรมการวัดหาดสองแคว 
-   กรรมการหมู่บ้านหาดสองแคว 
-   รองประธานกลุ่มเกษตรหมู่ที่  1 
 

 
 
 

นายประทวน    วงศ์แสน -   ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
-    อสม. 
-    กรรมการประปาหมู่ที่  1 
-    กรรมการวัดหาดสองแคว 
- จักสานอุปกรณ์จับปลา 

 นายวิชาญ   มาประสพ 
 

-    ช่างไม้ 

 นายวิเชษฐ์   มาประสพ 
 

-    ช่างไม้ 

 นายวิเชียร  วงศ์แสน -    ดนตรีไทย (ตีกลองทอม) 
-    นวดแผนโบราณ 

 นายธีระพงษ์   วงศ์แสน -    ภูมิปัญญาชาวบ้าน ( เย็บใบตองท าบายศรี  ร้อยมาลัย จัด
ดอกไม้ ท าอาหาร ท าขนม ) 
- แกนน ากลุ่มเยาวชน 
 

 นายสวาท   เรืองเดช -  มรรคนายกวัด   
-  ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเงินล้านหมู่ที่ 1 
-   ประธานกลุ่ม  ธกส. 
-   ผู้น าชุมชนคุ้มยี่สุ่นเทศ 
- แกนน าชุมชน 
- เล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านและต าบล 

 นายวิเชียร   นาคสุด -   กรรมการเงินปุ๋ยหมู่ที่  1 
-   ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 
-   กรรมการประปาหมู่ที่  1 
-   กรรมการหมู่ที่ 1  บ้านหาดสองแคว 
-     อสม. 

 นายสมศักดิ์  มาประสพ -   แกนน าชุมชน 
- มัคทายกวัด งานพิธี 
-   กรรมการประปาหมู่ที่ 1 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 นายอุดม  เชื้อประเสริฐ์ -   กรรมการประปาหมู่ที่   1 

-   กรรมการวัดหาดสองแคว 
- มัคทายกวัด งานพิธี 

 นางทิวา  โสภานิช 
 

-  อสม. 

 นายสุรชัย  จิ๋วอยู ่ -   ช่างไม้  
- ไม้ดอกไม้ประดับ 

 นางเฉลียว  จิ๋วอยู่ 
 

- ไม้ดอกไม้ประดับ 

 นางมยุรี  เวียงนาค -  หมอเป่าแผล (ใช้น้ ามันพร้าวเป่าแผล) 
 นางอารมย์   นพเทศน์ -  จักรสานไม้ไผ่ (ตระกร้า ลอบดักปลา) 
 นางขวัญใจ  สุนทรวงศ์ - เย็บผ้า (ซ่อมแซม ปะ ชุน เสื้อผ้า) 

- เย็บรองเท้า 
 นายดุสิต    ชอบธรรม สานแห่ 
 ประทวน   วงศ์แสน อุปกรณ์จับปลา 
 วันเพ็ญ   ปรุงเปี่ยม นวดแผนไทย 
 นายวันชัย    รุ่งเรืองธรรม - กลองยาว เพลงพ้ืนบ้าน 

- มรรคนายก งานพิธี 
 นายบัว    ธีบ ารุง มรรคนายก งานพิธี 
 นางแจง    แสงสอน ขนมไทย 
 นางสาวเบญจมาศ   ตรีพรม ขนมไทย 
 นางจรินทร์   ทั่งเรือง ขนมไทย 
 นางมาลี   อินชายเขา 

 
เลี้ยงจิ้งหรีด 

 นางพรรณี   ตั้งธรรมกร น้ าหมัก 
 นายประยุทธวะหิม 

นายไพรัตน์   สุขโรจน์ 
ศิลปะ งานวาดเขียน 
กลุ่มพายเรือ 

 นางจวง     ธีระแนว นวดแผนโบราณ 
 นางนันทนา   โสภานิช นวดแผนไทย 

 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 
องค์กรชุมชน 

 

 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ - ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536    
 - มีสมาชิก 190 คน 
- มีเงินหมุนเวียน  2ล้านบาทเศษ  

 กลุ่มกองทุนเงินล้าน - มีสมาชิก 200 คน 
- มีการให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุน 

 กลุ่มเยาวชน -เป็นการรวมกลุ่มกันของเยาวชน 
- ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 1 - ท ากล้วยฉาบจ าหน่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้

ที่มาศึกษาดูงาน 
 กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 -  
 กลุ่มลดต้นทุนการผลิต -  
 กลุ่มเพาะเห็ด -  
 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ -  
 กลุ่มข้าวเกรียบ นางถวิล   จรัลศรี 
 กลุ่มโฮมสเตย์ นางสนิท  ดีเพ็ชร 
 กลุ่มกลองยาว นายสมาน   ประดับเพ็ชร 

หมู่ที่…2….. บุคคล  
 นางสาวประทุม  มีวังแดง - การท าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
 นางบุญสม  กัลยา - ได้รับรางวัลคนดีหาดศรีสองแควทางด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมปี  52 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการการก าจัดขยะ
หมู่บ้าน 

 นายสมาน   ประดับเพ็ชร - ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลหาดสองแคว 
- คณะที่ปรึกษา หมู่ 2 ( คณะกรรมการหมู่ 2 ) 

 นางมะยม  ดีวิจิตร - ประธานกรรมการคุ้มที่  4 
- อสม. 
- ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอดิน) 
- กรรมการหมู่บ้าน 

 นางส าเนียง  ปินตาดวง 
 

- เย็บผ้า (ซ่อมแซม ปะ ชุน เสื้อผ้า) 

 นางทองแดง  ทั่งเรือง -  ประธานกลุ่มแม่บ้าน งาด าตัด 
 นายอาวุฒิ  พุทธา 

 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 

 นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ - หมอดินอาสาสมัครประจ าต าบล 
- กลุ่มชีวภาพ 
-อดีต อสม. ดีเด่น 5 ปี 
- อดีต ส. อบต. 
- เกษตรกรดีเด่นทางด้านขยายพันธุ์พืชทางการเกษตร 
- ผู้น าเกษตรกรดีเด่น 
- อดีตประธานกรรมการคุ้มที่ 4 
 
 
 

 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 
องค์กรชุมชน 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 กลุ่มเด็กและเยาวชน  - มีกิจกรรมทุกสัปดาห์ในเรื่องการเก็บขยะ โครงการอนุรักษ์

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลน่าอยู่ 
- เด็กและผู้ปกครองปั่นจักรยานทุกสัปดาห์ 

 กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร งาด าตัด 
มาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 กลุ่มผู้ใช้น้ า 
 

- ใช้น้ าทางการเกษตร 

 กลุ่มสวัสดิการชุมชน 
ต าบลหาดสองแคว 

- ค่าสมัครคนละ  50  บาท/คน จ่ายรายเดือน  เดือนละ  50  
บาท/คน 

 กลุ่มท าไม้กวาด - ใช้ทางมะพร้าวมาท าเป็นไม้กวาดโดยวัสดุอุปกรณ์
สามารถหาได้ในพ้ืนที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจ
ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 กลุ่มเย็บปักถักร้อย - ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการเย็บปักลวดลายผ้าเช็ดหน้า 
กระเป๋า เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

หมู่ที่…3….. บุคคล  
 นางบุญส่วน เรืองเดช -รองประธานกรรมการกลุ่ม 1 

-รองประธานกลุ่มแม่บ้าน 
-กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 

 นางเอ้ือน พ่วงคุ้ม -เลขานุการ 
-กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 

 นายฤทธิเดช  แก้วอามาตย์ -ประธารกลุ่มชมรมไก่ชน 
 

 นางสาวกาญจนา  ประมาณ -ส.อบต 
-กรรมการหมู่บ้าน 
-กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 นายเฉลียว รักวัด -มรรคนายกวัดหาดสองแควคอยประกอบบทสวดมนต์ทาง
ศาสนา 

 นายสนั่น   เม่นแต้ม -ช่างก่อสร้าง 
 นางอรุณ ี   นันทโชติ -รองนายก อบต. 

-ประธานกลุ่มแม่บ้าน 
-ประธาน อสม. น้อย 
-ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 

 นางวันเพ็ญ   กลมดวง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ต าบลหาดสองแคว 
สมาชิกสภา อบต. 

 นายสนิท พริกศรี -หมอชาวบ้าน โดยการรักษาแบบบ้านๆ เช่น การตั้งศาลพระภูมิ
บ้าน  โดยมีการเลือกทิศทางในการจัดตั้ง และเรื่องเป่าโรคภัยไข้
เจ็บโดยใช้สมุนไพรแบบพ้ืนบ้าน 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
-หมอพราหมณ์ 

 นายสาหร่าย พ่วงเกิด -ช่างไม้ ท าบานประตู บานหน้าต่างไม้ การท าโต๊ะ เก้าอ้ี โดยการ
แกะสลักอย่างสวยงาม 

 นายวิโรจน์ พ่วงเกิด -ช่างไม้ 
-ช่างก่อสร้าง 

 นายมานพ เนียมหน่อ -ช่างไม้,ช่างท าบ้าน 
 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 

องค์กรชุมชน 
 

 กลุ่มกระเป๋ารักษ์โลก 
กลุ่มผ้ามัดย้อม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลหาดสองแคว 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลหาดสองแคว 

 แหล่งเรียนรู้ขนมไทยสูตรโบราณ - อนุรักษ์และถ่ายทอดการท าขนมไทยให้เด็กและเยาวชน 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลหาดสองแคว 

 แหล่งเรียนรู้ออมทรัพย์ - เป็นแหล่งเงินทุนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลหาดสอง
แคว 

 แหล่งเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชน - เป็นโรงสีข้าวของหมู่บ้าน รับสีข้าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
หมู่ที่…4….. บุคคล  

 นางดอกไม้ จันทร์ม่อม - รองประธานกรรมการ คุ้มที่ 1 แก้วมังกร 
- ท าขนมไทย 

 นายสิน แก้วพิน - เหรัญญิก คุ้มที่ 1 แก้วมังกร 
จักสานและงานฝีมือ  เช่น สานตะกร้า ชะลอม ไม้คาน เป็นต้น 

 นายสนาม  พ่ึงอรัญ รองประธาน คุ้มที่ 2 ยูงทองร่วมใจพัฒนา 
กรรมการเดินคลองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
มรรคนายก 

 นางสายรุ้ง เชื้อน่วม เลขานุการ คุ้มที่ 2 ยูงทองร่วมใจพัฒนา 
อสม. 
ช่างเย็บผ้า ตัดผ้า (ซ่อมแซม ตัด ปะ ชุน เสื้อผ้า) 

 นายสมยศ ฟักประเสริฐ ซ่อมเครื่องยนต์ 
 นายเรื่อง ลินติดต่อ ช่างก่อสร้าง 
 นายน้อย ทั่งจ้อย ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอเป่า (เป่า งูสวัด ไฟรามทุ่ง) 

สมาชิกผู้สูงอายุ 
 นางบังอร  เกตุปั้น อสม./ผู้เสียสละช่วยงานส่วนรวมของชุมชน (ท ากับข้าว) 
 นายทองอยู่  ฟักประเสริฐ อดีตสัปเหร่อ 

งานฝีมือ- เครื่องจักสานไม้ไผ่ เช่น ชะลอม ตะกร้า 
เล่นเครื่องดนตรี กลองยาว ซอ ขลุ่ย ปี่ ระนาด ฯลฯ 

 นางสาวสว่าง  เอกา อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
อดีตกรรมการการศึกษาโรงเรียนเด่นส าโรง 
ปัจจุบัน  
กรรมการศูนย์พัฒนาสังคมสงเคราะห์ 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
อสม. 
ประธานกลุ่มแม่บ้าน 
ประธานกลุ่มเงินล้านหมู่บ้าน 
ที่ปรึกษากองทุนออมทรัพย์ 
สมาชิกก่ิงกาชาด อ าเภอตรอน 
ประธานฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน 
ประธานสมาคมผู้สูงอายุ 
ผู้เสียสระช่วยงานส่วนรวมของชุมชน 

 นายจ าเนียร สาส่งเสริม เครื่องจักสานไม้ไผ่ กระซังใส่ปลา  – ท าว่าว 
 นางรวม  มีภู่เพ็ญ กรรมการวัด 

ผู้เสียสระงานส่วนรวมของชุมชน  เกี่ยวกับงานวัด 
 นางส าริด  สอนหว่าง มีความสามารถ ทางด้านกีฬาพ้ืนบ้าน (ยิงหนังสะติ๊ก) 
 นายไสว เรืองเดช รับรางวัลคนดีศรีหาดสองแคว 

ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
คณะกรรมการวัด 

 นางรุ่งทิพย์  บัวเผื่อน อดีต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการกองทุนเงินล้านหมู่บ้าน 

 นายสุวรรณ  รอดจินดา คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
อปพร. 

 นางสาววาสนา  บัวเผื่อน คณะกรรมการเงินล้าน 
คณะกรรมการสัจจะออมทรัพย์ 

 นายประยุทธ์ เย็นเพชร เหรัญญิก คุ้มที่ 6  
กรรมการเงินล้านหมู่บ้าน 
อปพร. 

 นางแสงจันทร์  เอกกา งานจักสานไม้ไผ่ (ตะกร้า กระด้ง ชะลอม) 
 นายประวิม เอกา อดีตผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานกลุ่มสูบน้ า 
หัวหน้ากลุ่มสูบน้ า 
รับรางวัลคนดีศรีหาดสองแคว 

 นายเลียด  เมฆเกลื่อน กรรมการเดินคลอง 
หมอเป่าดับพิษไฟ 

 นายส าเภา  อินเปรม งานจักสาน (ตะกร้า ชะลอม แต๊บจับกบ) 
เล่นดนตรี (ละนาด) 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

 นายผจญ สาส่งเสริม 
 

รับเหมาก่อสร้าง 

 นางสมบัติ  นนคลัง ส.อบต. 
แกนน ากลุ่มเด็กและเยาวชนหมู่ที่ 4 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 นางใบ เอี่ยมยัง ขนมไทย 
 นางจรินทร์    พุทธา - ผู้เสียสละช่วยงานส่วนรวมชมุชน (ท ากับข้าว) 

หมู่ที่…5….. บุคคล  
 นายรังสรรค์   โพธิ์โม ้ - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  

-กรรมการหมู่บ้าน 
-กรรมการวัด 

 นายเอกชัย    น้อยทรัพย์ - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
-กรรมการหมู่บ้าน 

 นางญาราภรณ์   ทองวิไล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 นายรุ่งโรจน์   น้อยหนองโว้ง สารวัตก านัน 
 นางทองใบ อยู่สา - หัวหน้าคุ้ม 2 เป็นมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านแหลมคูณ 

- คณะกรรมการวัด ที่ปรึกษาของวัด        
- งานฝีมือกระดาษฉัตร ท าขนมไทย 

 นายไฉน อยู่สา - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบหมู่ 5  
- กรรมการหมู่บ้าน  
- กรรมการกองทุนเงินล้าน  
- กรรมการวัด ที่ปรึกษากลุ่ม มัคทายก 

 นางทองอินทร์   ดีเลิศ - อสม. จักรสานตะแกรง 
 นางส าอางค์ ไทยสามเสน - อสม. เย็บผ้า 
 นางสมจิต บุญเกิด - อดีตเลขากลุ่มออมทรัพย์  

-ประธานคุ้ม 5  
-ประธานกลุ่มย่อยท าข้าวเกรียบ 

 นายจรัญ  โชติช่วง - ช่างไม้ รับเหมาก่อสร้าง ท าโต๊ะ/เก้าอ้ี ฯลฯ 
 นางสมัย อยู่สา - เลขานุการคุ้ม 2  

- อสม.  
- หัวหน้ากลุ่มน้ ายาล้างจาน 

 นางสนั่น บ าเพ็ญ - สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านแหลมคูณ  
- สมาชิกเงินล้าน 

 นายสมนึก  เกิดแพ - รับเหมาก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน 
 นางปั้นหยี  ลีเลียง - ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณก้าวหน้า 
 นางสาวพิมพ์ใจ  ลีเลียง - วิทยากรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณก้าวหน้าและ

เป็นผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จัก 

 นางนวลจันทร์  โพธิ์โม ้ - สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านแหลมคูณ  
- สมาชิกเงินล้าน  
- เลี้ยงเป็ด 

 นายอุดร จุลเกตุ - ประธานคุ้ม 4  
-กรรมการหมู่บ้าน  
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
-กรรมการเงินล้าน 
- มัคทายกวัด 
- หมอดิน 

 นางแสงเทียน  ไกรศร - รองประธาน  
-อสม. หมู่5  
-กรรมการวัด  
-สมาชิกกลุ่มสตรีหมู่ 5 ยาแคปซูลแผนโบราณ  
 -สมาชิกเงินล้าน 
-เลี้ยงเป็ด 
- ท าสมุนไพรไทยชงดื่ม 

 นางพวง เกตุอ าพร - อสม.  
-กรรมการวัด 

 นายเลี้ยม เกตุอ าพร - จักรสานตะแกรง/ชะลอม  
-กรรมการวัด  
-สมาชิกสหกรณ์ 

 นายสมชาย   สติดี ท าข้องใส่ปลา 
 นายทองสุข   ทับบุญ สานพัด 

หมอนวดแผนโบราณ 
 นายธนพนธ์    อยู่สา งานตัดกระดาษ งานบายศรี 
 นายกลม   สติดี หมอเป่าคางทูม 
 นายบุญลือ   สายบัวต่อ หมอนวดแผนโบราณ 
 นายสุวรรณ   กุลวรรณ เป่าง ู
 นางประนอม   โพธิ์โม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 นางวาน   สติดี ขนมครก 
 นางบุญช่วย   พันธ์ทอง ท าข้าวเกรียบ 
 นางนวลจันทร์   โพธิ์โม ้ ท าข้าวเกรียบ 
 นางสุบิน   ไวยกูล หัวหน้าคุ้มที่ 1 
 นางทองใบ   อยู่สา หัวหน้าคุ้มที่ 2 
 นางชื้น   เพ็งแสงทอง หัวหน้าคุ้มที่ 3 
 นางประทวน    จุลเกตุ หัวหน้าคุ้มที่ 7 
 นายขวัญเมือง  สีสาวัง อปพร. 
 นายส ารวย   สุขเกษม อปพร. 
 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 

องค์กรชุมชน 
 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
แหลมคูณก้าวหน้า 

- สร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลักท่ีท าอยู่ใช้เวลาว่างจาก
งานหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวมกลุ่มกันข้ึนเพ่ือ
น าผลผลิตที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร มีการศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมใน
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

 กลุ่มข้าวเกรียบ - น าเอาผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ใบเตย 
ฟักทอง เผือก เป็นต้น น ามาเพ่ิมมูลค่า โดยการท าข้าว
เกรียบออกจ าหน่าย เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 กลุ่มสมุนไพรไทยชงดื่ม - สร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริม  และจุดประกายให้คน
ในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทย
รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของ
สมุนไพรและสรรพคุณของสมุนไพรแก่คนในชุมชนและ
ผู้สนใจพื้นที่อ่ืนๆ 

 กลุ่มออมทรัพย์ - สร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทรโดยการเสนอให้สมาชิก
สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่
ทั้งนี้ได้มีหลักคิดคือการให้มีแหล่งเงินทุนของชุมชนเอง
เพ่ือใช้ในการกู้ยืม  โดยการให้ประชาชนรู้จักการออม 

 กลุ่มกองทุนเงินล้าน -เป็นกองทุนให้เกษตรกรสามารถกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ลดความเสี่ยงการเป็นหนี้นอกระบบ  

หมู่ที่…6….. บุคคล  
 นายตี๋  พึ่งจันทร์ - ประธานกรรมการคุ้มที่ 1 

- ประธานกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 
 นางจรัญ   อุ่นแก้ว - รองประธานกรรมการคุ้มที่ 1 

- กรรมการกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 
- หมอดินอาสา 
- มีความสามารถในการสานผักตบชวา 

 นางลูกชิ้น   ตาหงษ์ทอง - เลขานุการคุ้มที่ 1 
 นางอัญชัญ  ตั้งตระกูล - หัวหน้าคุ้ม 2 

- อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
- กรรมการหมู่บ้าน 
- กรรมการกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 
- ปราชญ์ชาวบ้านการท าขนมไทย การสานผักตบชวา 

 นายสมบัติ  ธีระแนว - อดีตครูโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
- เหรัญญิกคุ้มที่ 1 

 นายสุวรรณ์  ชมเชย - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 นายประสาน  ดวงดัน - รองประธานกรรมการคุ้มที่ 2 

- กรรมการหมู่บ้าน 
 นายธวัช  โพธิ์ค า - เหรัญญิกคุ้มที่ 2 
 นายนิพนธ์  พุทธสิน - ประธานกรรมการคุ้มที่ 3 
 นางวันเพ็ญ  สวาท - เลขานุการคุ้มที่ 3 
 นายส าราญ    เกตุกอ - มีความสามารถในการซ่อมรถต่างๆ 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 นายสมคิด  เรือนทะยา - สมาชิกสภา อบต. 

-ประธานกรรมการคุ้มที่ 4 
 นางพันธ์  หนุสรณ์ - รองประธานกรรมการคุ้มที่ 4 
 นางจันทร์  กรมนารถ - เลขานุการคุ้มที่ 4 
 นายทัด  บุญทูล - เหรัญญิกคุ้มที่ 4 
 นางเสนอ  มีท้วม - สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 

- กรรมการกองทุนแผ่นดินแม่ 
- กรรมการกองทุนผู้ใช้น้ าประปาหมู่ที่ 6 

 นายบุญเลิศ  มีท้วม -ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
- ประธานผู้ใช้น้ าประปาหมู่ที่ 6 
- ประธานกองทุนหมู่บ้าน 

 นางขวัญใจ  สาตา - ประธานกรรมการคุ้มที่ 5 
 นางสายยันต์  อักษร - รองประธานกรรมการคุ้มที่ 5 
 นางบัวกาบ  วงษ์มี - เลขานุการคุ้มที่ 5 
 นางน้ าเลื่อน  ทองศรี - เหรัญญิกคุ้มที่ 5 
 นายภูวพล  ตรงต่อกิจ - เหรัญญิกของกลุ่มแม่บ้านจักสานผักตบชวา 

- เลขานายก อบต. 
 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 

องค์กรชุมชน 
 

 แม่บ้านกลุ่มจักสานผักตบชวา  - มีสมาชิกจ านวน 23 คน 
- ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาสังคมที่ 72 และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 กลุ่มผู้ใช้น้ าประปาหมู่ที่ 6 - มีสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาจ านวน 34 หลังคาเรือน 
- ใช้น้ าทางการอุปโภค - บริโภค 

 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม - มีสมาชิกจ านวน 20 คน 
- ประชุมกันเป็นครั้งเมื่อมีเงินสนับสนุนเข้ามายังกลุ่ม 

หมู่ที่…7….. บุคคล  
 นายด ารง  พะตัน -ก านัน 
 นางพะยอม  ไชยสุวรรณ์ -ประธาน อสม. 
 นางพยุง  สามศรีศร -อสม. 

-งานจักรสาน (ชะลอม พัด) /ท าไม้คาน 
 นางพิม    พุทธา -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

-น้ าหมัก 
 นางกนกพร   รักษ์ธรรม -เพาะเห็ด 
 นายสุวิทย์   ทรงจันทร์ -เพาะพันธุ์ปลา 
 นางแก้ว  บัวลา -ประธานกรรมการคุ้มที่ 1 หมู่ 7 
 นางนงนิตย์  ตาวัง -ประธานกรรมการคุ้มที่ 2 หมู่ 7 
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หมู่บ้าน ทุนทางสังคม ความเชี่ยวชาญ/เรื่องเด่น 
 นายสุวิทย์  ทรงจันท์ -ประธานกรรมการคุ้มที่ 3 หมู่ 7 
 นางวาสนา  บัวหลาย -ประธานกรรมการคุ้มที่ 4 หมู่ 7 
 นางสมัย  พะตัน -ประธานกรรมการคุ้มที่ 5 หมู่ 7 , อสม. 
 นางวิรัช  คุชิตา -ประธานกรรมการคุ้มที่ 6 หมู่ 7 , อสม. 
 นางจ าลอง  ช านิสูงเนิน -ประธานกรรมการคุ้มที่ 7 หมู่ 7 
 กลุ่มทางสังคม แหล่งเรียนรู้ 

องค์กรชุมชน 
 

 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ - ปลูกดอกไม้ทางเศรษฐกิจ เช่น ดอกดาวเรือง ดอก
เบญจมาศ ส่งขายตามท้องตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ต าบลหาดสองแคว 

 กลุ่ม อสม.  
 กลุ่มท าน้ าพริก  

 กลุ่มออมทรัพย์  

 กลุ่มกองทุนเงินล้าน  

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

 กลุ่มเพาะเห็ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2  การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  มีการก าหนดหน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่  ๑  บ้านหาดสองแคว   ต าบลหาดสองแคว  

 อ าเภอตรอน    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  หรือบ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี ๙๘๐๙   
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  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 ๒) หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่  ๒   บ้านหาดสองแคว  ต าบลหาดสองแคว   

อ าเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  หรือบ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี ๙๘๐๙   
  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   

๓) หน่วยเลือกตั้งที่  ๓ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๓  บ้านหาดสองแคว  ต าบลหาดสองแคว  
อ าเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือบ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี  ๑๕6 
ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

๔) หน่วยเลือกตั้งที่ ๔  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๔  บ้านเด่นส าโรง  ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือบ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี  146   
ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาวัดคลึงคราช 

๕) หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่ ๕  บ้านแหลมคูณ  ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือบ้านเลขท่ี  ๑ ถึงบ้านเลขที่  ๑๔๖  
ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 

๖) หน่วยเลือกตั้งที่  ๖ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมบึงพาด  ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือบ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี  ๙๘๐๙/๒ 
ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

๗) หน่วยเลือกตั้งที่  ๗  เขตเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่ ๗  บ้านบึงพาด  ต าบลหาดสองแคว   
อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือบ้านเลขท่ี  ๓๙/๙  ถึงบ้านเลขท่ี  ๙๘๐๙/3 
ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านบึงพาด 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 

 

 

 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายช่ือคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ล าดับที่ ชี่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพงษ์เทพ                ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นางอรุณ ี                  นันทโชติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3 นายนเรศ                    ทีระแนว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
4 นายภูวพล                 ตรงต่อกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
5 นางรัตนะ                  เสรมิมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
6 นายธนินพิสิษฐ์              พุ่มไสว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
7 นายธีรศักดิ์                 สนแย้ม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
8 นายจรัญธีระแนว   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  
9 นายวันชัย                 รุ่งเรอืงธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  

10 นางสาวกาญจนา         ประมาณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  
11 นางวันเพ็ญ               กลมดวง     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  
12 นางสมบัติ                นนคลัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  
13 นายมาโนช               มาทองแดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  
14 นายทรงวุฒิ               น้อยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  
15 นายมานพ                 โพธิ์โม้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  
16 นางเสนอ                มีท้วม  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  
17 นางสมพิศ                 เรือนทะยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  
18 นางเฉลิมรัตน์            นิกรแสน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  7  

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 14 คน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  มีก าหนด
คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการส าคัญ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
   อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 46 มีดังต่อไปนี้ 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

หมู่ที่ 1 –7 
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   1.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  ให้เปน็ไปตามกฎหมาย  นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง
และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  
และเม่ือได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
   ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 
58/5) 
   การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้กระท าโดยเปิดเผย  โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน
ที่มาประชุมด้วย 
   หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  
ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน   และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี 
   อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้ 
   1.  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการ 
   2.   สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.  แต่งตั้งและถอดถอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
   4.  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
   มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 
3. ประชากร 

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 4,193 คน แยกเป็นชาย 2,034 คน แยกเป็นหญิง 2,159 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหาดสองแคว 239 340 401 741 
2 บ้านหาดสองแคว 147 163 220 383 
3 บ้านหาดสองแคว 273 393 425 818 
4 บ้านเด่นส าโรง 220 375 403 778 
5 บ้านแหลมคูณ 160 216 240 456 
6 บ้านนิคมบึงพาด 156 266 246 512 
7 บ้านบึงพาด 152 266 239 505 

รวม 1,347 2,019 2,174 4,193 
 
จ านวนประชากรต าบลหาดสองแคว แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
- เด็ก (0-18 ปี) 453 415 868 
- เยาวชน (19–25 ปี) 199 199 398 
- วัยท างาน (26– 59 ปี) 1,045 1,092 2,137 
- ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป) 335 455 790 
- คนพิการ 77 94 171 
- ผู้ด้อยโอกาส 26 47 73 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส ๑แห่ง)  3 แห่ง 
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ                                 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน       7 แห่ง 
ศูนย์การเรียนชุมชน1แห่ง 

4.2 สถาบันและองค์กรศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์                                  4 แห่ง 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม    1 แห่ง 
ศาลเจ้า      2 แห่ง 

4.3 การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลหาดสองแคว 1 แห่ง 

4.4  ยาเสพติด 
หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ )  1 แห่ง 

 ช่วยสอดส่องดูแลบริเวณจุดเสี่ยงภายในต าบลหาดสองแคว 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 มีอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   1  แห่ง 
 มีผู้ด้อยโอกาส/อยากจน 72  ราย 
 ผู้สูงอายุ  841  ราย 
 ผู้พิการ   201  ราย 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ)  สามารถเดินทางติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ รวมทั้ง
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1024 
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214 
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 อุตรดิตถ์ – พิชัย 
4. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข11063ท่าสัก – บ้านแก่ง 
5. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-006  บ้านบึงพาด – บ้านแหลมคูณ 
6. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-002   บ้านแหลมคูณ - ชมุทาง 
7. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-004   บ้านหาดสองแคว-บ้านบึงพาด  
8. ทางหลวงชนบท หมายเลข  4011 บ้านท่าสัก – บ้านแหลมคูณ 
9. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-001   บ้านหาดสองแคว – บ้านช าทอง 
10. ทางหลวง บ้านแหลมคูณ – บ้านปลายราง  อบจ. 
11. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-003   บ้านแหลมคูณ – บ้านต้นนา 
12. ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 80-005   บ้านแก่ง – บ้านบึงพาด 

และยังสามารถใช้ทาง น้ าโดยแม่น้ าน่าน 
 
 

5.2 การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนหนาแน่น  ที่ยังไม่ได้ขยายเขตไปถึง มีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตชุมชนหนาแน่นโดยทั่วถึง 

5.3  การประปา 
 1. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 1  แห่ง 
 2. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  1  แห่ง 
 3. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  2  แห่ง 
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4. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  2  แห่ง 
5. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  2  แห่ง 
6. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  1  แห่ง 
7. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  2  แห่ง 

5.4  โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สาธารณะ     -  แห่ง 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ( ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต)  1 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตรกรรม ต าบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ พืชทางเศรษฐกิจที่ 
ส าคัญๆได้แก่ ข้าว , อ้อย , ถั่วเหลือง , นอกจากนี้ยังมีการท าสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง , ส้มโอ , ขนุน เป็นต้น  
6.2 การประมง มีการท าประมงหมู่บ้าน บริเวณบึงพาด เนื้อท่ีประมาณ 250ไร่ 
6.3 การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ 

          6.4  การบริการ 
 - 
6.5  การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว 

อบอุ่นกลิ่นไอกับวิถีธรรมชาติสองฝั่งริมน ้าน่าน เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมเชื อเจ้าลาวเวียงจันทน์ 
ย้อนร้าลึกเส้นทางเสด็จฯพระปิยะมหาราช ครั งเสด็จประพาสหัวเมืองเหนือ รศ.120 (พ.ศ.2444) 

กินอ่ิม นอนอุ่น วิถีชีวิตพื นบ้านในบรรยากาศญาติสนิท 

 
หมู่บ้านพัฒนา ประปาน ้าใส กราบไหว้พระครูจันทร์ สวรรค์บึงพาด คลึงคราชเมืองเก่า เชื อเจ้าลาวเวียงจันทน์ 

 
 

หาดสองแคว มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและวิถีชีวิต 
           ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่แนวฝั่งล าน้ าน่านสายน้ าแห่งชีวิต ก่อเกิดวิถีชีวิตที่อิง
อยู่กับธรรมชาติ สายน้ าที่หล่อเลี้ยงผู้คนและก่อเกิดชุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากลาวเวียงจันทน์ พร้อมกับประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติของชุมชนริมน้ าที่เงียบสงบ ประกอบอาชีพ
ทางด้านการประมงและเกษตรกรรมริมสองฟากฝั่งสายแม่น้ าน่าน ที่ยังคงวิถีการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เรียบง่าย สงบ
แม่น้ าน่านและคลองตรอนได้ไหลมาบรรจบกัน ณ บริเวณนี้ ก่อเกิดสันทรายยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายขาวที่สวยงาม 
จนเรียกขานกันว่า บ้านหาดสองแควความหลากหลายทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมที่รอคอยผู้
มาเยือน ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังด ารงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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โฮมสเตย์ต าบลหาดสองแคว  
 ประวัติความเป็นมา  

โฮมสเตย์ต าบลหาดสองแคว  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549  เป็นการร่วมกลุ่มกันของชาวบ้านที่ต้องต้อนรับญาติพ่ี
น้องที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆหรือมางานประเพณีต่าง ๆ ในต าบลอยู่แล้วและจากการที่มีผู้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ใน
วิถีชีวิตของชาวหาดสองแควที่มีอัตลักษณ์โดนเด่นหลายประการ เช่น ประเพณีหาบจังหัน งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม
พระเกียรติ งานย้อนร าลึกเส้นทาง ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ และการบริหารจัดการของ อบต.
หาดสองแควการด าเนินงานในช่วงแรกก็มิได้มีรูปแบบอะไรเมื่อมีผู้สนใจมาพักหากบ้านใครว่างก็ให้แขกเข้าไปพักได้เลย 
ส่วนค่าที่พักก็ตามแต่แขกจะจ่ายให้  ต่อมาผู้คน นักเดินทางมาดูเยี่ยมเยือนศึกษาเรียนรู้และพักโฮมสเตย์อยู่เสมอมาก
ขึ้น  กลุ่มโฮมสเตย์ที่เริ่มก่อตั้งจ านวน   5 หลัง ก็ได้ช่วยกันคิด หารูปแบบของโฮมสเตย์ว่าควรเป็นอย่างไรจึงได้
ประสานงานกับ อบต.หาดสองแคว เพ่ือร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการ โดยการดึงทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในต าบลเข้า
มามีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้บริการแก่แขกผู้มาเยือนดุจญาติมิตรการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพ่ึงพาตนเอง และการสนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของต าบล  

สถานที่ตั้ง  เลขที่  52  หมู่บ้านหาดสองแคว  ต าบล หาดสองแควอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสไปรษณีย์ 53140  โทรศัพท์/โทรสาร  055-496098  

E – mail   hardsongkwae@gmail.comWebsitewww.handsongkwae.go.th 
บุคคลที่ติดต่อได้ 1. นางสนิท   ดีเพ็ชร   2.นางวันเพ็ญ    กลมดวง   3. นายทศพร   ตรีพุฒ 
รูปแบบการบริหารจัดการ  เป็นกลุ่มโฮมสเตย์ต าบลหาดสองแคว 
จ านวนผู้ประกอบการหรือบ้านที่เป็นสมาชิก 20 คน 20 หลังคาเรือน 

ลักษณะกิจกรรม 
  กิจกรรมในชุมชนหรือท่ีชุมชนจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวเลือก  

 ทรัพยากร การท่องเที่ยวภายในชุมชนประกอบด้วยสวนไม้ผล นาข้าว แม่น้ าน่าน   
คลองตรอน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น  โบราณสถาน   
 กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน   

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
2. ชมและนมัสการพระวิหารเก่า วัดคลึงราช   
3. น าพักโฮมเสตย์หาดสองแคว โดยการบริหารงานแบบไตรภาคี   
4. ชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน วัดหาดสองแคว 
5. ชมทิวทัศน์ บริเวณบึงพาด 
6.  ชมต้นไม้ยางนา  - ริมน้ าน่าน วัดหาดสองแคว 
7. ชมปลาธรรมชาติศาลาริมน้ าน่าน วัดหาดสองแคว 
8. ชมทิวทัศน์ของท้องทุ่งนา 
9. ชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มต่างๆ มากมาย 
10. ตกปลาธรรมชาติ ริมน้ าน่าน 
11. ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล 
12. ทดลองท าอาหาร – ขนมพ้ืนบ้าน 
13. ทดลองท ากิจกรรมในชุมชน เช่นด านาเกี่ยวข้าว ท าขนมท าอาหารพื้นบ้านท าปุ๋ยอินทรีย์ ปักผ้า  
14. ชมการแสดงและร่วมกิจกรรมกับเจ้าของวัฒนธรรม เช่น ตักบาตรจังหัน แสดงดนตรีของกลุ่ม

เยาวชนต าบลหาดสองแคว การแสดงร ากลอนยาวดนตรีย้อนยุค 
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15. ชมและสัมผัสความสวยงามของทัศนีย์ภาพรอบๆ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ 
 ปฏิทินและโปรแกรมการท่องเที่ยว 

1.ท่องเที่ยวชมประเพณี วัฒนธรรม 
-  22 ตุลาคมงานย้อนร าลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ 
วัดหาดสองแคว 
-  3-5 ธันวาคม  งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธี
ขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ า  วัดหาดสองแคว 
-  ประเพณีวันลอยกระทงวัดหาดสองแคว 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ วัดหาดสองแคว 
-  ทุกวันศุกร์ – เสาร์แรกของทุก  ถนนสายวัฒนธรรมต าบลหาดสองแคว 

 
   กิจกรรมน าเที่ยวบริเวณใกล้เคียงที่พัก  

- วัดคลึงราช 
- ศาลเจ้าพอปู่ก๊อก ปู่กั๊ก 
- พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านชุมชนต าบลหาดสองแคว 
- บึงพาด 
- วัดหาดสองแคว 
- ต้นยางนา 
- ริมน้ าน่าน- ศาลาชมปลา 
- สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
- สินค้าชุมชน 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควไม่มีอุตสาหกรรม   

6.7  การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 
1. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กจ านวน 9 แห่ง มีท่าทราย  จ านวน 1 แห่ง 
2. โรงสีขนาดเล็ก                   1 แห่ง 
3. โรงสีข้าวขนาดกลาง    1 แห่ง 
4. ลานตากข้าว                     1 แห่ง 
 

 6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนต าบลหาดสองแควแคว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร  
ประชากรอายุระหว่าง  ๒6 – ๕9 ปี บางส่วน  ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างพ้ืนที ่ปัญหา
ที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม  ปัญหา
นี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

แหล่งประวัติศาสตร์ / ประเพณี 
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ต านานเมืองตาชูชก 

 

 
อยู่ในท้องที่บ้านเด่นส าโรงต าบลหาดสองแควอ าเภอตรอนและอยู่ริมแม่น้ าน่านฟากตะวันออกห่าง

จากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ30กิโลเมตรหากเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์จะผ่านสถานีรถไฟตรอนจาก
สถานีรถไฟตรอนไปยังต าบลหาดสองแควระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหรือถ้าโดยสารรถไฟลงที่สถานีรถไฟ
ท่าสักจะสะดวกที่สุดเพราะมีถนนจากสถานีรถไฟท่าสักถึงต าบลหาดสองแควแล้วต้องข้ามฟากแม่น้ าน่านไปยัง
ตัวเมืองซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ า  

เมืองตาชูชกนี้ไม่ทราบว่าเดิมชื่อเมืองอะไรเพราะไม่มีปรากฏในศิลาจารึกหรือพงศาวดารเหตุที่ชื่อ
ว่า “เมืองตาชูชก” เนื่องจากชาวบ้านเรียกชื่อนี้กันมานานแล้วจนสืบค้นไม่ได้ว่าเรี ยกชื่อนี้มาตั้งแต่เมื่อใดอีก
ทั้งเชื่อกันว่าชื่อเมืองตาชูชกนี้มีที่มาจากเรื่องพระเวสสันดรชาดกคือเชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองของตาชูชกนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีถนนชื่อถนนตาชูชกถนนมัทรีมีภูเขาชื่อเขาพระนางมัทรีหรือเขามัทรีเขาวงกตมีชื่อวัดคลึงคราช
และวัดคีรีวงกตเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าชื่อเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น  

ลักษณะของเมืองตาชูชกตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่านโดยใช้แม่น้ าน่านเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านตะวันตก
ส่วนด้านเหนือมีคลองตรอนและคลองน้ าข้าวเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านเหนือด้านตะวันออกมีคูเมืองและ
ก าแพงเมืองเหลืออยู่บางตอนลักษณะคูเมืองเป็นคูเมือง2ชั้นและมีก าแพงเมือง3ชั้นคูเมืองบางตอนเป็นนาข้าว
ของชาวบ้านเพราะเป็นที่ลุ่มเหมาะที่จะปลูกข้าวได้อย่างดีส่วนด้านใต้มีคูเมืองและก าแพงเหลืออยู่น้อย
เนื่องจากถูกท าลายเพ่ือท าไร่นาเสียเป็นส่วนมาก  

ภายในตัวเมืองมีวัดอยู่แห่งหนึ่งคือวัดคลึงคราชตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่านเพ่ิงสร้างขึ้นใหม่เมื่อราว๖๐ปี
เศษมานี้เองจากการสอบถามท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านเล่าว่าวัดนี้สร้างทับบนวัดร้างเก่าและชื่อวัดก็ตั้งขึ้น
ใหม่ให้คล้องจองกับชื่อเมืองที่ชื่อว่าเมืองตาชูชกในเรื่องพระเวสสันดรในบริเวณวัดมีสระน้ าเ ก่าที่ขอบสระบาง
ตอนมีซากอิฐเก่าด้วยหากท าการขุดแต่งคาดว่าจะเป็นฐานของโบสถ์วิหารหรือเจดีย์ก็ได้  

นอกจากนี้ในตัวเมืองยังพบเศษเครื่องปั้นดินเผาอยู่ทั่วไปจากค าบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่าเคยมี
คนเดินหลงเข้าไปในตัวเมืองพบเสาหินเข้าใจว่าเป็นเสาหลักเมืองแต่ตอนหลังก็ไม่มี ใครพบอีกและมีคนเคยพบ
โอ่งกับโครงกระดูกคนด้วย 

ตัวเมืองตาชูชกนี้ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเด่นส าโรงชื่อหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเล่าว่าเพราะเคยมีต้นส าโรง
ใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งทางทิศใต้ของวัดคลึงคราชและชื่อหมู่บ้านนี้ยังเป็นชื่อโรงเรียนด้วยคือโรงเรียนบ้านเด่น
ส าโรงตั้งอยู่ในบริเวณวัดคลึงคราชนั่นเอง 

ส่วนชื่อถนนคือถนนตาชูชกและถนนมัทรีนั้นเป็นแนวถนนที่มีมาแต่โบราณอยู่ทางทิศใต้ของเมือง
ตาชูชกและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตาชูชกมีภูเขาลูกหนึ่งเรียกกันว่าเขาพระนางมัทรีหรือเขามัทรี
ถัดจากเขามัทรีขึ้นไปทางเหนือมียอดเขาแหลมสูงสุดเรียกกันว่าเขาวงกตทางทิศตะวันออกของเมืองตาชูชกมี
วัดอยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่าวัดคีรีวงกตซึ่งเดิมอาจมีชื่อว่าวัดเขาวงกตก็ได้เพราะคีรีก็คือภูเขานั่นเองส าหรับหมู่บ้านที่
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มีเขามัทรีและถนนมัทรีนี้มีชื่อว่าบ้านนาคะนึงเป็นหมู่บ้านอยู่ในท้องที่ต าบลนายางอ าเภอพิชัยจังหวัดอุต รดิตถ์
ชื่อหมู่บ้านนี้คุณอเนกโปร่งแสงครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาคะนึงเล่าว่ามีต านานเกี่ยวกับที่มาของบ้านนาคะนึงว่า
เดิมบ้านนาคะนึงมีชื่อว่าบ้านนางค านึงเนื่องจากพระเวสสันดรได้พานางมัทรีออกจากกรุงสัญชัยไปเขาวงกต
เมื่อถึงหมู่บ้านนี้นางมัทรีได้ค านึงถึงกรุงสัญชัยจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านนางค านึงต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านนาคะนึง
จนถึงปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าบริเวณใกล้เคียงกันกับเมืองตาชูชกนี้มีชื่อหมู่บ้านชื่อวัดชื่อถนนชื่อภูเขาและต านานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดรมากพอสมควรทีเดียวแสดงว่าเมืองตาชูชกเป็นเมืองที่เก่าแก่จนยากที่ จะสืบค้น
ว่าเก่าแก่สักเท่าใด 

ประเพณีตักบาตรหาบจังหันบ้านหาดสองแคว 

 

บ้านหาดสองแควอ าเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามประวัติเล่าว่าตั้งถิ่นฐานมาก่อน  พ.ศ. 2350
ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากเวียงจันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาสนทนาระหว่างชาวบ้าน
ด้วยกันจะใช้ภาษาพ้ืนเมืองซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเวียงจัน  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมมีล าน้ า 2สายมาบรรจบกันคือแควน้ าน่านกับแคว 
ล าคลองตรอนจึงได้ชื่อว่าบ้านหาดสองแควชาวบ้านประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมท านาท าไร่เพาะปลูกพืช
และเลี้ยงปลาเพราะมีบึงน้ าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านคือบึงพาด  

ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้ดีตลอดเวลาและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียว
แน่นนอกจากจะเชื่อเรื่องเลี้ยงเจ้าเข้าทรงปัดเป่าสะเดาะเคราะห์การท าบุญตามเทศกาลและตักบาตรพระตอน
เช้าทุกวันมิได้ขาดแล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการเช่นการตักบาตรหาบจังหัน  

 
พระครูมงคลสิริวิธานเจ้าคณะต าบลหาดสองแควเล่าให้ฟังว่ามีพระต่างถิ่นเคยจ าวัดอยู่ด้วยกันตอน

เช้าก็ออกบิณฑบาตแต่เช้าตลอดทางที่ออกบิณฑบาตก็ให้นึกสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าพระวัดนี้เขาฉันแต่ข้าวไม่
ต้องมีกับข้าวหรืออย่างไรเพราะไม่เห็นมีชาวบ้านคนใดท ากับข้าวมาใส่บาตรเลยสักคนตักข้าวใส่บาตรแล้วก็
กลับกระทั่งกลับมาถึงวัดจึงได้กระจ่างเพราะวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเข้าที่ไม่เหมือนกับที่ใดๆนั่น
ก็คือเวลาประมาณ 06.00น. พระสงฆ์จะแบ่งสายออกเดินไปตามหมู่บ้านเมื่อสุดเส้นทางก็จะเดินกลับเที่ยว
ออกจากวัดไปจนถึงจุดกลับจะไม่มีชาวบ้านมาตักบาตรเลยเมื่อพระเริ่มเดินบิณฑบาตกลับ  

ชาวบ้านที่อยู่ท้ายบ้านจะตีเกราะเป็นสัญญาณบอกให้ทุกบ้านรู้จะได้ออกมายืนรอตักบาตรรวมเป็น
หมู่บ้างยืนคนเดียวบ้างเมื่อพระเดินเลยไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ยินเสียงตีเกราะไม้ไผ่อีกเมื่อพระเดินกลับวัดไป
แล้วก็จะมีชาวบ้านน าอาหารหรือปิ่นโตมาวางไว้บนแป้นหน้าบ้านต่อจากนั้นก็จะมีคนหาบสาแหรกสายละ  3 
– 4คนเดินหาบกระจาดผ่านแป้นที่มีอาหารวางอยู่ก็จะหยิบใส่หาบไปวัดเมื่อไปถึงวัดแล้ วก็จะจัดเรียงอาหาร
ลงถาดไม่ต้องถ่ายถ้วยชามแล้วยกจบขึ้นเหนือหัวแทนเจ้าของอาหารทุกคนเมื่อพระนั่งเรียบร้อยผู้ชายก็จะท า
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หน้าที่ประเคนอาหารพระแล้วนั่งรอจนพระฉันเสร็จเมื่อพระให้ศีลให้พรแล้วก็น าอาหารมารับประทานกันส่วน
ที่เหลือก็ส่งกลับเจ้าของเดิมถ้าถ้วยอาหารของใครหมดคนหาบก็จะตักข้าวสุกใส่ให้จนเต็มถ้วยหลังจากนั้นก็จะ
หาบถ้วยอาหารไปวางไว้ตามแป้นหน้าบ้านตามเดิมท าอย่างนี้เป็นประจ าทุกวันยกเว้นวันพระทุกคนจะหาบมา
วัดกันเองส่วนอาหารปิ่นโตจะเป็นที่รู้กันว่าจัดไว้ถวายพระตอนเพล  

งานย้อนร าลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ 
หาดสองแคว มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและวิถีชีวิต ย้อนร าลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 เสด็จ

เมืองตรอนตรีสินธุ์ เมื่อครั้งร.ศ. 120 (พ.ศ.2444) งานจะจัดขึ้นทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี ณ ต าบลหาดสองแคว  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

 

 
 
 
 
ความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ า ที่ล าน้ าน่านจะสว่างไสวงดงามไปด้วยแสง สีตระการตา และการแสดง แสง สี เสียง ประกอบ
ขบวนแพไฟ จัดขึ้นทุกวันที่ 3 - 5ธันวาคม ของทุกปี ณ วัดหาดสองแคว  
 เยี่ยมชมบึงพาด ชมความงามตามธรรมชาติ ดู นก ตกปลา วิถีชีวิตชาวไร่ ชาวนา การท าเกษตรรอบบึง ขี่
จักรยานชมท้องนา ท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ าน่าน เก็บเกี่ยวความทรงจ าที่งดงามในวันพักผ่อนที่อิงกับธรรมชาติและวิถี
ชีวิตที่ เรียบง่าย อบอุ่น และงดงามด้วยศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของฝากจากภูมิปัญญาชาวบ้านสินค้า 
OTOP  ทั้งปลาร้าผง กล้วยอบเนย ข้าวเกรียบ ผลไม้กวน และสมุนไพรแปรรูป 
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ชมดอกสาละบาน นมัสการหลวงพ่อจันทร์ พระเกจิชื่อดัง ณ วัดหาดสองแคว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อจันทร์ พระเกจิชื่อดัง วัดหาดสองแคว     ดอกสาละดอกไม้แห่งพระพุทธเจ้า ผลิบานในวัดหาดสองแคว 

 

 

 

 

 

 

   ห้องพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน                                       วิถีชีวิตของ 

ชุมชนเชื้อเจ้าลาวเวียงจันทน์ 

 

 

 

 

 

              หาบสาแหรก เข้าวัดที่ยังพบเห็นได้ทุกวัน                              ประเพณีหาบจังหัน 
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          สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ ปลาร้าผง กล้วยอบเนย                  กิจกรรมถีบ
จักรยานรอบชุมชน 
          ข้าวเกรียบ ผลไม้กวน และสมุนไพรแปรรูป 

 
 

 
 
 

 

                 โบสถ์เก่าวัดคลึงคราช                                 สระน้ าศักดิ์สิทธิ์วัดคลึง
คราช 

 
 
 
 

 
 

       ต้นยางนาร้อยปีวัดหาดสองแคว                              วังปลาท่าน้ าวัดหาดสองแคว 
 

 
 

 
 
 

 
       นั่งรถอีหอบชมวิถีชีวิตชาวบ้าน                                ไหว้ศาลเจ้าพ่อปู่ก๊อก ปู่กั๊ก 
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กิจกรรมตักบาตรหาบจังหัน บ้านหาดสองแคว 

บ้านหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประวัติเล่าว่าตั้งถ่ินฐานมาก่อน พ.ศ. 2350ชาวบ้าน
มีเชื้อสายมาจากเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลาสนทนาระหว่างชาวบ้านด้วยกัน จะใช้ภาษา
พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเวียงจันทน์ 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมมีล าน้ า 2สายมาบรรจบกัน คือ แควน้ าน่านกับแควล าคลองตรอน 
จึงได้ชื่อว่าบ้านหาดสองแควชาวบ้าน ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมท านาท าไร่ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงปลา เพราะมี
บึงน้ าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่บ้าน คือ บึงพาด 

ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้ดีตลอดเวลา และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น 
นอกจากจะเชื่อเรื่องเลี้ยงเจ้าเข้าทรง ปัดเป่า สะเดาะเคราะห์ การท าบุญตามเทศกาล และตักบาตรพระตอนเช้าทุกวัน
มิได้ขาดแล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการ เช่นการตักบาตรหาบจังหัน 

พระครูมงคลสิริวิธาน เจ้าคณะต าบลหาดสองแควเล่าให้ฟังว่า มีพระต่างถิ่นเคยจ าวัดอยู่ด้วยกัน ตอนเช้าก็
ออกบิณฑบาตแต่เช้า ตลอดทางที่ออกบิณฑบาตก็ให้นึกสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าพระวัดนี้เขาฉันแต่ข้าว ไม่ต้องมีกับข้าว
หรืออย่างไร เพราะไม่เห็นมีชาวบ้านคนใดท ากับข้าวมาใส่บาตรเลยสักคน ตักข้าวใส่บาตรแล้วก็กลับ กระทั่งกลับมาถึง
วัดจึงได้กระจ่าง เพราะวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเข้าที่ไม่เหมือนกับที่ใด ๆ นั่นก็คือ เวลาประมาณ 
๐๖.๐๐น. พระสงฆ์จะแบ่งสายออกเดินไปตามหมู่บ้าน เมื่อสุดเส้นทางก็จะเดินกลับ เที่ยวออกจากวัดไปจนถึงจุดกลับ
จะไม่มีชาวบ้านมาตักบาตรเลย เมื่อพระเริ่มเดินบิณฑบาตกลับ ชาวบ้านที่อยู่ท้ายบ้านจะตีเกราะเป็นสัญญาณบอกให้
ทุกบ้านรู้จะได้ออกมายืนรอ ตักบาตร รวมเป็นหมู่บ้างยืนคนเดียวบ้าง เมื่อพระเดินเลยไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ยินเสียงตี
เกราะไม้ไผ่อีก เมื่อพระเดินกลับวัดไปแล้วก็จะมีชาวบ้านน าอาหาร หรือปิ่นโตมาวางไว้บนแป้นหน้าบ้าน ต่อจากนั้นก็
จะมีคนหาบสาแหรกสายละ 3 - 4คน เดินหาบกระจาดผ่านแป้นที่มีอาหารวางอยู่ก็จะหยิบใส่หาบไปวัดเมื่อไปถึงวัด 
แล้วก็จะจัดเรียงอาหารลงถาดไม่ต้องถ่ายถ้วยชาม แล้วยกจบขึ้นเหนือหัวแทนเจ้าของอาหารทุกคน เมื่อพระนั่ง
เรียบร้อย ผู้ชายก็จะท าหน้าที่ประเคนอาหารพระ แล้วนั่งรอจนพระฉันเสร็จ เมื่อพระให้ศีลให้พรแล้วก็น าอาหารมา
รับประทานกัน ส่วนที่เหลือก็ส่งกลับเจ้าของเดิม ถ้าถ้วยอาหารของใครหมดคนหาบก็จะตักข้าวสุกใส่ให้จนเต็มถ้วย 
หลังจากนั้นก็จะหาบถ้วยอาหารไปวางไว้ตามแป้นหน้าบ้านตามเดิม ท าอย่างนี้เป็นประจ าทุกวัน ยกเว้นวันพระ ทุกคน
จะหาบมาวัดกันเอง ส่วนอาหารปิ่นโต จะเป็นที่รู้กันว่าจัดไว้ถวายพระตอนเพล 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าน้ า, ล าห้วย      3 แห่ง 
บึง, หนองและอ่ืนๆ     8 แห่ง 
ฝาย       1 แห่ง 
 

 8.2 ป่าไม้     
    พ้ืนที่ป่าสาธารณะ      1   แห่ง 
 8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลหาดสองแควไม่มีพ้ืนที่ ที่เป็นภูเขา 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลหาดสองแคว 
  ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  

สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และยังมีแม่น้ าน่านไหลผ่าน พ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่
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สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  น้ าเพื่อใช้ในการเกษตรมีแหล่ง
ตามธรรมชาติ บึงพาด  หนองตะเข้ คลองละวาน คลองล าช า  หนองบุรี  หนองน้อย หนองหิน หนองขาว  หนองอีเต่า
และ ยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า จ านวน 3 สถานี เพ่ือน้ าใช้ในการเกษตร  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 
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ส่วนที่  2   

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้ายการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “ม่ังคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  น ำไปสู่กำร
พัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขให้กับคนไทย สังคมมีควำมม่ันคง เสมอภำคและ
เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 
ความม่ันคง 

 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัย จำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง 

 ประเทศ มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน ำไปสู่กำรบริหำร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

 สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

 ประชำชน มีควำมม่ันคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำเนินชีวิต มีที่อยู่อำศัยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

 
ความม่ังคั่ง 

 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับประเทศในกลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำม
เหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 

 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ท้ังจำกภำยในและภำยนอกประเทศ 
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคม
ขนส่งกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิด
สำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำง
กำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคมและทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ความย่ังยืน 
 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับแลเยียวยำของระบบนิเวศน์ 

 กำรผลิตกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซ่ึงเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพท่ีดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน เพ่ือกำร
พัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน 

 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย ปี 3579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่...... 
 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยสถำบันหลักของชำติด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีควำมสำมัคคีของคนในชำติ มีควำมสงบและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในทุกพ้ืนที่ แล
มีระดับรำยได้ในกลุ่มประเทศรำยได้สูง มีควำมเป็นธรรมในสังคมแลควำมเหลื่อมล้ ำลดลงในทุกมิติ ประเทศไทย
มีบทบำทส ำคัญในภูมิภำคและโลก 
 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเป็นชำติกำรค้ำบนฐำนกำรขยำยตัวของกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เข้มแข็งขึ้น มีกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ กระจำยฐำนกำรผลิตและบริกำรไปในพ้ืนที่ต่ำงๆ อย่ำงท่ังถึง มี
เสถียรภำพ แข่งขันบนฐำนกำรพัฒนำนวัตกรรม และมีฐำนกำรผลิต บริกำรและลงทุนที่เชื่อมโยงในอำเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้ำสู่กำรมีรำยได้สูงภำยในปี 2579 และเข้ำสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว โดย 

 ภำคเกษตร เป็นฐำนกำรผลิต bio-bases ที่ส ำคัญ เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรที่มั่นคงแลปลอดภัย และ
เป็นฐำนกำรผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูง มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีด้ำนประมง 

 ภำคอุตสำหกรรม ฐำนอุตสำหกรรมเดิมมีศักยภำพสูงขึ้น มีอุตสำหกรรมอนำคตท่ีได้รับกำรพัฒนำให้
เป็นฐำนรำยได้ใหม่ โดยมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต กำรค้ำ และกำรลงทุนในอนุภูมิภำคและภูมิภำค
อำเซียน เช่น ศูนย์กำรผลิตรถยนต์แลชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนำรถยนต์และชิ้นส่วนของ
เอเชีย ศูนย์กลำงกำรผลิตพลังงำน/วัสดุชีวภำพของภูมิภำคอำเซียน ศูนย์กลำงกำรผลิตอุตสำหกรรม
ดิจิทัล เป็นต้น 

 ภำคบริกำร ธุรกิจบริกำรเดิมได้รับกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพและศักยภำพให้สูงขึ้น เช่น กำรขนส่ง ทั้ง
ทำงบก ทำงอำกำศ และทำงทะเล และส่งเสริมธุรกิจบริกำรในอนำคตให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ โดยมุ่งสู่
กำรเป็นศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรให้บริกำรของภูมิภำคอำเซียน เช่น ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ
ของภูมิภำคอำเซียน เมืองหลวงแห่งกำรท่องเที่ยวและบริกำรของอำเซียน ศูนย์บริกำรทำงกำรเงิน 
กำรศึกษำนำนชำติ และบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 วิสำหกิจและกำรด ำเนินธุรกิจ วิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่
ส ำคัญของประเทศ 

คนไทยในอนาคต มีศักยภำพในกำรร่วมกันพัฒนำประเทศ สำมำรถปรับตัวรองรับบริบทกำรพัฒนำใน
อนำคต มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีทักษะในกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีจิตส ำนึกวัฒนธรรมที่ดีงำม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบ
เป็นรำกฐำนที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชำติและสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล  าน้อย อัตรำควำมยำกจนต่ ำ มีกำรกระจำยโอกำสกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรกำรสร้ำงฐำนอำชีพบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ แลกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึง ไม่
คอร์รัปชั่น โดยที่ประชำชนทุกช่วงวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนได้ออกไซด์ต่ ำ มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชำชนมีพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วน
ร่วม กระจำยอ ำนำจและมีกำรก ำหนดภำรกิจที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี  

(๑)  ยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคง  
 เป้าหมาย 

  ๑.๑ ประชำชนอยู่ดีกินดีและมีควำมสุข 
 ๑.๒  บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำม 
 พร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม 
 ระหว่ำงประเทศ 
 ๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ                     

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 
 ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 2.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น                                                      

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เป้าหมาย 

๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
เป้าหมาย 
 ๔.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิต ิ
          ๔.๒ กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำ 

 เป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
๔.๓ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

เพ่ือสร้ำงสังคมคุณภำพ 
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(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย 

๕.๑ อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 
 ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ  

 จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  

ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  

 และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย 
 6.๑ ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

 ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 6.๒ ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
 6.๓ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.๔ กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
 

กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 
 
 
 
 
. 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ 5 ปี ที่ 

จะสำมำรถต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยมีหลักกำร
ส ำคัญของแผนพัฒนำฯ  ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” 
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” 
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติมโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต

จำกกำรเพ่ิมผลิตภำพและกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่ทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง 

เป้ำหมำยที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 

ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 

๒.๓ วัย แรงงำนมี ควำมรู้และทักษะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และมีทักษะทำงกำรเงิน
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภำคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
ตัวชี้วัด ๕ ผูผ้่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๖ กำรออมส่วนบุคคลต่อรำยได้พึงจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มข้ึน 

๒.๔ ผู้สูงอำยุวัยต้นมีงำนทำและรำยได้ท่ีเหมำะสมกับศักยภำพของผู้สูงอำยุ 
ตัวชี้วัด ๗ กำรมีงำนทำของผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น 

          เป้ำหมำยที่ ๔ คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชำกรอำยุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภำวะน้ำหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๒ กำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่ ำกว่ำ ๑๘ คน ต่อประชำกรแสนคน 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ของต่อประชำกรลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๔ กำรคลอดในผู้หญิงกลุ่มอำยุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๕ รำยจ่ำยรวมด้ำนสุขภำพภำครัฐไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรำยจ่ำยภำครัฐ 
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ตัวชี้วัด ๔.๖ ผู้สูงอำยุที่อำศัยในบ้ำนที่มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้ำหมำยที่ ๕  สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะสถำบัน ครอบครัว สถำบัน กำรศึกษำ สถำบัน ทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และ 
ภำคเอกชน 

ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 
ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกำรปฏิบัติตำมหลักคำสอนทำงศำสนำเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 
เป้ำหมำยที่ ๑ ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 
ที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

ตัวชี้วัด ๑.๑ รำยได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชำกรร้อยละ ๔๐ ทีม่ีรำยได้ต่ ำสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ
๑๕ ต่อปี 
ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ลดลงเหลือ ๐.๔๑ 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวชี้วัด ๑.๓ กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินของกลุ่มประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ 
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนีส้ินต่อรำยได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนที่สุด ลดลง 

เป้ำหมำยที่ ๒ เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำกับร้อยละ ๙๐ 
โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่ำงพื้นที่ 
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี 
จำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยู่ภำยใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐) ต่อ 
กำลังแรงงำนเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ควำมแตกต่ำงของสัดส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรระหว่ำงพ้ืนที่ลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๕ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่มประชำกรที่มีฐำนะยำกจนเพ่ิมขึ้น 
 
 

เป้ำหมำยที่ ๓ เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพำ 
       ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 
ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนครัวเรือนที่เข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภำค 
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่ำสินค้ำชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



  
ยุทธศาสตรท์ี ่๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้ำหมำยที่ ๑ เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕ โดยมีรำยได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ 
ดอลลำร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ และสัดส่วนรำยได้สุทธิของรัฐ บำลต่อมูล 
ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ ๑๙.๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ รำยได้ต่อหัวและรำยได้สุทธิของรัฐบำลต่อมูลว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้ำหมำยที่ ๒ กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำวะรัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐ 
       และ ๗.๕ ต่อปี ตำมลำดับ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำวะรัฐและเอกชน 
เป้ำหมำยที่ ๓ มูลว่ำและปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔.๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตรำกำรขยำยตัวของมูลว่ำและปริมำณกำรส่งออก 
เป้ำหมำยที่ ๔ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ๒.๕ ต่อปีและผลิตภำพ 

       กำรผลิตของปัจจัยแรงงำนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิต 
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำน 

เป้ำหมำยที่ ๕ กรอบอัตรำเงินเฟ้อระยะปำนกลำงอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ หนี้สำธำรณะว่ำง ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุลไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อ GDP 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตรำเงินเฟ้อ 
ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สำธำรณะ 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัด 

เป้ำหมำยที่ ๖ กำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำวะรัฐ และภำวะเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ใน
กำรพัฒนำโวรงสร้ำงพ้ืนฐำนเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัด ๖.๑ แหล่งทุน PPP ในกำรพัฒนำโวรงกำรโวรงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
เป้ำหมำยที่ ๗ ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมำกขึ้น 

ตัวชี้วัด ๗.๑ จ ำนวนกำรยื่นแบบเพื่อชำระภำษีประชำชนและผู้ประกอบกำรที่เข้ำข่ำยต้องเสีย 
ภำษีเพ่ิมขึ้น 

เป้ำหมำยที่ ๘ อัน ดับ ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันทำงเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑  
       ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด 

ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้ำหมำยที่ ๑ กำรรักษำ และฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มพ้ืนที่ป่ำไม้เป็นร้อยละ ๔๐ของ 
พ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ป่ำชำย 
เลนเพ่ิมจำก ๑.๕๓ ล้ำนไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้ำนไร่ มีกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดกำรสูญเสีย 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ พื้นที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่ำ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน 
ตัวชี้วัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงกำร One Map) ทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๓ จำนวนชนิดพันธุข์องสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภำวะถูกคุกคำม 
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เป้ำหมำยที่ ๒ สร้ำงควำมม่ัน คง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรน้ ำใน
ระดับลุ่มน้ ำให้มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ ำต้นทุน เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนปี
ละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำทั้งภำคกำรผลิตและกำรบริโภค ป้องกันและลดควำม
เสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวชี้วัด ๒.๑ จำนวนหมู่บ้ำนมีน้ำสะอำดเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
ตัวชี้วัด ๒.๒ แผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของ ๒๕ ลุ่มน้ำ 
ตัวชี้วัด ๒.๓ พ้ืนที่ชลประทำน 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภำพกำรใช้น้ำทั้งภำคกำรผลิตและกำรบริโภค 
ตัวชี้วัด ๒.๕ ปริมำณควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้ำหมำยที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำร 
อย่ำงถูกต้องและน้ำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ ของเสียอันตรำยชุมชนได้รับกำรก ำจัดไม่น้อย 
กว่ำร้อยละ ๓๐ กำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัด กำรที่ถูกต้อง ฟื้นฟูแหล่งน้ ำผิว 
ดินให้มีคุณภำพในเกณฑ์ดี และแก้ไขปัญหำวิกฤติหมอกควัน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูล ฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูก ต้องและนำไปใช้ประโยชน์ 
สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรกำจัด และสัดส่วนกำกอุตสำหกรรมอันตรำยที่เข้ำสู่ระบบกำร
จัดกำรที่ถูต้อง 
ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภำพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน 

เป้ำหมำยที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและคมนำคมขนส่งลดลง 
ภำยในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗ ของกำรปล่อยในกรณีปกติ มีกลไกจัดกำรเพ่ือลดผลกระทบจำกกำร 
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในด้ำนต่ำงๆหรือในพ้ืนที่หรือสำขำที่มีควำมเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและคมนำคม
ขนส่ง 
ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วย (บำทต่อตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ) 
ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบัติกำรกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในรำยสำขำท่ี 
จำเป็น เช่น กำรจัดกำรน้ำ เกษตร สำธำรณสุข 
ตัวชี้วัด ๔.๔ กลไกภำยในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยีและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

เป้ำหมำยที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ควำมสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง 

ตัวชี้วัด ๕.๑ ระบบพยำกรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำสำหรับภำคเกษตรและกำรจัดกำรภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ 
ตัวชี้วัด ๕.๓ จำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ : การเสริ ม สร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้ำหมำยที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีกำรล่วงละเมิดสถำบัน 
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เป้ำหมำยที่ ๒ สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่ำงสันติ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

ตัวชี้วัด ๒.๑ ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง (ดัชนีสันติภำพโลก) 
ตัวชี้วัด ๒.๒ ผู้เสียชวีิตจำกควำมขัดแย้งภำยในประเทศ (ดัชนีสันติภำพโลก) 
ตัวชี้วัด ๒.๓ กิจกรรมที่ประชำชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

เป้ำหมำยที่ ๓ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี 
โอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ควำมเสียหำยและจำนวนกำรก่อเหตุร้ำยที่มีมูลเหตุจำกควำมไม่สงบ 
ตัวชี้วัด ๓.๒ รำยได้ครัวเรือน จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย และอัตรำกำรว่ำงงำนในพ้ืนที่ ๓ จชต. 
ตัวชี้วัด ๓.๓ กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ที่ประชำชนทุกศำสนำร่วมดำเนินกำร 

เป้ำหมำยที่ ๔ ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน (ดัชนีสันติภำพโลก) 
ตัวชี้วัด ๔.๒ คดีท่ีเกี่ยวข้องกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

เป้ำหมำยที่ ๕ ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทำงทหำร มีอันดับควำมเสี่ยง 
จำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ในต่ ำกว่ำ
อันดับที่ ๑๐ ของโลก 

ตัวชี้วัด ๕.๑ ควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทำงทหำร 
ตัวชี้วัด ๕.๒ ควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบจำกกำรก่อกำรร้ำย (ดัชนีควำมเสี่ยงของโลกของ WEF) 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ควำมเสี่ยงต่อ กำรถู ก คุ ก คำมจำกอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ (ดัชนี ควำมปลอดภัย 
ไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 

 
ยุทธศาสตรท์ี ่๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 
เป้ำหมำยที่ ๑ ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอำเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภำพภำครัฐ จัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ จัดทำโดยธนำคำรโลก 
ตัวชี้วัด ๑.๓ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรของรัฐต่องบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 

เป้ำหมำยที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภท ที่ได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับกำรดำเนินงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้ำหมำยที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น ให้ อยู่ สูง กว่ำร้อยละ ๕๐ เมื่อ สิ้นสุด 
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
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เป้ำหมำยที่ ๔ ลดจำนวนคดีที่มีกำรพิจำรณำตัดสินลงโทษผิดพลำด 

ตัวชี้วัด จำนวนคดี ที่มีกำรผิดพลำดหรือรื้อฟ้ืนใหม่ ซึ่งรัฐได้ชดเชยควำมเสียหำย 

ยุทธศาสตรท์ี ่๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้ำหมำยที่ ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม มีเป้ำหมำย ลดควำมเข้มกำรใช้
พลังงำน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ ๑๒.๘๓ พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท ในปี ๒๕๖๔ 
รวมทั้งมีเป้ำหมำยในกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำจะลดให้ต่ำกว่ำร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง มีเป้าหมาย เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางจากร้อยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๕ เป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน โดยในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐๐ และ 
๔๒ ล้านคนต่อปี ตามลาดับ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศ 
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า เรือ รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถตู้
โดยสาร และ รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)) ต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และ
ประสิทธิภาพในการอานวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับดีขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส าคัญ
ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอานวยความ
สะดวกทางการค้า 
ตัวชี้วัด ๓.๒ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโลจิสติกส์ต่อจานวนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ 

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้เหลือร้อยละ ๔๗ 
ในปี ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

 เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ ได้ ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 
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๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง 
ออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

          ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness 
Index: NRI) 
          ตัวชี้วัด ๕.๒ จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
         ตัวชี้วัด ๕.๓ จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
          ตัวชี้วัด ๕.๔ จ านวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดข้ึนในประเทศ 
         เป้าหมายที ่๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) มีเป้าหมายขยายกาลังการผลิต 

น้ าประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้าประปาครอบคลุมพ้ืนที่บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี ๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้าสะอาดหรือ 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้าสูญเสียระบบส่งและ 
จ าหน่ายน้าในเขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสีย 
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมี 
กฎหมายรองรับการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 

          ตัวชี้วัด ๖.๑ สัดส่วนประชากรที่ได้รับบริการน้าประปาที่เพ่ิมใหม่ต่อประชากรทั้งหมด 
          ตัวชี้วัด ๖.๒ สัดส่วนหมู่บ้านทีไ่ด้รับบริการน้าสะอาดเพ่ิมใหม่ต่อจานวนหมู่บ้านทั่วประเทศ 
          ตัวชี้วัด ๖.๓ ร้อยละของอัตราน้าสูญเสียที่ลดลงได้และระดับความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการลดน้ า
        สูญเสีย 
          ตัวชี้วัด ๖.๔ มีองค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการประปา 

ยุทธศาสตรท์ี ่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี จัดโดย 
IMD (International Institute of Management Development) ให้อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๓๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดย IMD 
ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี โดย IMD 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมี 
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 
 

 ตัวชี้วัด ๒.๑ ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
    ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสว่นการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
   ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : 

งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิม โอกาสการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และเทคโนโลยี พร้อมใช้ ข องเกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าการผลิตให้กับเกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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เป้าหมายที่ ๕ เพ่ิมจานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการที่ผลิตได้เอง 
ภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ หลัก มี ระบบการผลิ ต ที่ มี ประสิทธิภาพสู ง และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ ๒๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 

ยุทธศาสตรท์ี ่10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

 เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม 
ตัวชี้วัด ๑ ความส าเร็จ ของไทยในการผลักดัน ให้ เกิด โครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ ที่
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ  ภายในภูมิภาค เพื่ออานวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง 
 
ตัวชี้วัด ๒ ความส าเร็จของการดาเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้ำหมำยที่ 2  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอานวย
ความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
ตัวชี้วัด ๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด ๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด ๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

   ตัวชี้วัด ๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี้วัด ๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
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   ตัวชี้วัด ๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
    ตัวชี้วัด ๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้ รับการปรับปรุง ให้ เอื้อต่อ การเป็น ศูนย์กลาง 

การผลิต การลงทุน และบริการ 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 

    ตัวชี้วัด ๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
    ตัวชี้วัด ๒ ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
    ตัวชี้วัด ๓ ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทำงเหนือตอนล่ำง มีพ้ืนที่รำบ ประมำณ 40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีเขื่อนสิริกิติ์ และแม่น้ ำ
น่ำนเป็นแหล่งน้ ำส ำคัญ เหมำะสมแกกำรเพรำะปลูก รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตข้ำว 
ข้ำวโพด ทุเรียน ลำงสำด และลองกอง ที่ส ำคัญของประเทศ มีศักยภำพสูงในกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม มีชำยแดน
ติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐประชำชนลำว มีแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทำงธรรมชำติเป็น
จ ำนวนมำก มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ ไทยล้ำนนำ ไทยล้ำนช้ำง ไทยภำคกลำง และ
ยังมีเส้นทำงกำรคมนำคม ที่เชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลก 3 แห่ง ได้แก่ สุโขทัย ก ำแพงเพชร และหลวงพระบำง เพ่ือลองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในและระหว่ำงประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
ในจังหวัด จึงได้ร่วมกันก ำหนด วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ใหสอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัด พร้อม
ทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และยั่งยืน  
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ : 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” 

 
เป้าประสงค์ : 

1. เป็นดินแดนแห่งควำมสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีดีงำม มีจริยธรรมและเป็นเมืองน่ำอยู่ 
2. ประชำชนและชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม 

เศรษฐกิจ และกำรเมืองกำรปกครองอย่ำงมีคุณภำพ 
3. ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ OTOP  มีคุณภำพปลอดภัย และมี

ระบบกำรตลำดที่ดี 
4. มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแหล่งน้ ำอุดมสมบูรณ์ และ

พลังงำนที่เพียงพอ 
5. จุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่  มีศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์อันดี ทั้งภำยในและ

ระหว่ำงประเทศสูงขึ้น 
 

พันธกิจ :  
1. พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ มีควำมรู้  คู่คุณธรรม  มีวินัย  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม  และมีกำรสืบสำน

ต่อไป   มีควำมม่ันคงและยั่งยืนในกำรด ำรงชีวิต 
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2. ส่งเสริม พัฒนำ ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปสินค้ำ OTOP ให้มีคุณภำพ

ประสิทธิภำพปลอดภัย และกำรมีระบบกำรตลำดที่ดี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครองและควำมสมัคสมำน

สำมัคคีของประชำชน 
4. พัฒนำ อนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ และพลังงำน  
5. ส่งเสริมพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ และกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภำยใน

และระหว่ำงประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ : 
1.1  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ตลอดทั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศอ่ืนและรองรับกำรพัฒนำ
ระบบขนส่งทำงรำงของรัฐบำล 

1.2 เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้สะอำดโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

1.3 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์บนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมโดยกำรสร้ำงโอกำสยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือผลสัมฤทธิ์ด้ำนคุณภำพและกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถำบันกำรศึกษำ 
ตลอดจนกำรเปิดโอกำสในกำรเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต และเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำง
กว้ำงขวำง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 

1.4 พัฒนำควำมเป็นอยู่ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชำกรวัยท ำงำนมีงำนท ำ มี
หลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริกำรสำธำรณสุข สุขอนำมัย สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม และ
ส่งเสริมกำรกีฬำ  

1.5 สร้ำงเสริมสถำบันครอบครัวและชุมชนให้มีควำมมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยำเสพติด มีควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.6 ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเข้มแข็งในกำรร่วมกันพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง 
กำรสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และควำมมั่นคงภำยในและชำยแดน กำรบริหำร
วิกฤติกำรณ์ด้ำนสำธำรณภัยและภัยพิบัติต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ : 
2.1 ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรกำรผลิต ภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปสินค้ำ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำโดยมุ่งพัฒนำผลผลิตที่มีคุณภำพมีประสิทธิภำพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรปลูกด้วยระบบโซนนิ่งภำคกำรเกษตรกำรพัฒนำปศุสัตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับกำรตลำด โดยส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มรำยได้ในภำคกำรเกษตร 
2.3 เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรให้กับภำคเกษตร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำร 
ตลอดจนกำรส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบกำร SMEs ให้มีควำมเข้มแข็ง 
2.4 ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำเกษตรกรรม 
อุตสำหกรรม และกำรแปรรูป  และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ และปลอดภัยตรงควำมต้องกำรของ
ตลำดและเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยว 
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2.5 ส่งเสริมกำรมีงำนท ำและรำยได้ของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
และลดปัญหำควำมยำกจน 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ : 

3.1  ท ำนุบ ำรุง รักษำ และสืบทอดประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยกำรเชื่อมโยงกับกำร 
พัฒนำทำงสังคม  กำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น 

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น และภูมิปัญญำไทย เพ่ือใช้ในกำรผลิตสินค้ำ บริกำร 
กำรประกอบอำชีพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรมีรำยได ้

3.3  ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทำงวัฒนธรรมประวัติศำสตร์ กำรท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้ำนทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

3.4  พัฒนำกำรท่องเที่ยวทุกด้ำนทุกพ้ืนที ่โดยเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และศักยภำพสูง 
 
 

4. อรุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน  า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.1  กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์ พัฒนำฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กำรป้องกันตลิ่งพังทลำยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงบูรณำกำร เป็นระบบและคุ้มค่ำ และสนับสนุนขยำยผลโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 

4.2  กระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม และด ำเนินกำรจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชำชน ให้
เพียงพอแก่กำรอยู่อำศัยและกำรเกษตรกรรม โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืนและมีส่วนร่วม 

4.3  ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่น ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
และสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.4  ส่งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก ำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภำพอนำมัย สวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชุน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

4.5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  ทั้ง
ในภำครัฐและเอกชนอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
กลยุทธ์ : 

5.1 พัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ ในทุกด้ำนเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือบ้ำนและประเทศอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญ 
ของประเทศไทย เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5.2 พัฒนำสัมพันธไมตรีและควำมร่วมมือกับจังหวัดทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ และพัฒนำกำรค้ำ กำร
ลงทุน กำรท่องเที่ยว และกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่ำงกันอย่ำงยั่งยืน 

5.3 พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร พัฒนำเส้นทำงคมนำคมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
ชำยแดน และระบบ Logistics ให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ให้กับกำรค้ำและรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5.4 พัฒนำสินค้ำและบริกำร ให้มีคุณภำพ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้ำ นักท่องเที่ยว และ
ประชำชนทั่วไป 
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5.5 สนับสนุน ให้มีกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรท่องเที่ยวทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทำงเศรษฐกิจและกลุ่มอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง  ตำม 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำพืชผลทำงกำรเกษตร 
3. ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ชีวภำพปลอดภัยจำกสำรพิษ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในกำรประกอบอำชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ   ผู้พิกำร  เด็ก  เยำวชน  และผู้ป่วยเอดส์ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม   และมีประสิทธิภำพ 
7. ยกระดับคุณภำพชีวิตคนยำกจน   คนยำกไร้  และผู้ด้อยโอกำส 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีสุขภำพและสุขภำวะชุมชนที่ดี   ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ 

ทำงสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและบริกำรอย่ำงทั่วถึง 
9. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
11. สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
แนวทางการพัฒนา 
1.สนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดทุกระดับ 
2. สนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรลด ละ เลิก  อบำยมุขทุกประเภท  และสนับสนุน 

กิจกรรมเพื่อลด  ละ  เลิก อบำยมุขในชุมชน  หมู่บ้ำน 
  3. สนับสนุนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในทุกพ้ืนที่ 
  4. สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดทุกด้ำนและอบำยมุขทุกประเภท 
 5. สนับสนุนกำรรวมพลังแผ่นดินทุกภำคส่วนเพ่ือเอำชนะยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของรัฐ 
 6. สนับสนุนกิจกรรม  TO  BE  NUMBRE  ONE  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านโครงการสร้างพื นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำเส้นทำงคมนำคม  ขนส่ง และกำรท่องเที่ยว 
2. พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร 
3. พัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน 
4. สนับสนุนส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยผังเมืองชุมชนและกำรจัดท ำผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดี 
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน   พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
          แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพอย่ำงหลำกหลำยเน้นกำรฝึกทักษะด้ำนอำชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำระบบสหกรณ์มำใช้ในชุมชน  หมู่บ้ำน  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

หมู่บ้ำน  
4. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพอำชีพกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภำพมำตรฐำนและเพ่ิมช่องทำง

กำรตลำด 
6. ส่งเสริมกำรค้ำ และกำรลงทุน  และกำรตลำดเพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
7. พัฒนำแหล่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และส่งเสริมเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวชุมชน 
10. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทรัพยำกรน้ ำ และป่ำไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำน่ำน 

2. สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน 
3. กำรสร้ำงจิตส ำนึก   กำรป้องกัน   อนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ 
5. จัดระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
6. สร้ำงเครือข่ำยกำรป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดท ำแผนแม่บทพลังงำนทดแทน   และพัฒนำกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน

ทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ   วัฒนธรรม  จารีต   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา 
          แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน    ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรศึกษำ

ทุกระดับ  และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  สืบทอด และตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของประชำชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำส ำหรับเด็ก  เยำวชน  และประชำชน  เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มุคุณภำพคลอบคลุมทุกต ำบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกระบวนกำรประชำสังคม  และกำรเมืองภำคประชำชน 

2. สร้ำงสภำพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงำมนำอยู่ 
3. พัฒนำและส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง  

ที่ดี 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แก่ประชำชนและผู้ประสบภัย 
5. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริกำรประชำชน   โดยยึดหลัก        

ธรรมำภิบำล 
6. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภำครัฐ  ภำคเอกชน  และ 

หน่วยงำนอื่น ๆ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้สื่อในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประสำนกำรพัฒนำ  สร้ำงควำม 

เข้ำใจ  และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรดูแลคุ้มครองพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ 
9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคม  สนับสนุนกำรจัดตั้งองค์กรชุมชนและเครือข่ำยประชำสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ 

  ต ำบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม  
  ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. ด้ำนกำรศึกษำ 
3. ด้ำนกำรเกษตร 
4. ด้ำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม นันทนำกำร กำรท่องเที่ยว และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5. ด้ำนสำธำรณสุข 
6. ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. เพ่ือให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและเพ่ือท ำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชำชนมีเส้นทำงคมนำคมที่สำมำรถเดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้ประชำชนมีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว 
4. เพ่ือให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
5. เพ่ือให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะที่จ ำเป็นครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตต ำบลหำดสองแคว 
6. เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรผังเมืองและกำรควบคุมอำคำรที่เป็นกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ภำยในชุมชน
ให้มีคุณภำพและทั่วถึง 
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ด้านการศึกษา 

  1. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำทั้งก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ เช่น อำหำรกลำงวัน อำหำรเสริมนม  

ทุนกำรศึกษำ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ด้านการเกษตร 
 1. เพ่ือให้รำษฎรมีอำชีพที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. เพ่ือให้รำษฎรมีเงินทุนส ำหรับพัฒนำกลุ่มอำชีพทุกกลุ่ม 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรแปรรูป 
 4. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของกลุ่มต่ำง ๆ 
5. ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ 
6. พัฒนำทรัพยำกรทำงกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพสมดุลและยั่งยืน 
 7. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. เพ่ือส่งเสริม พัฒนำ ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  
2. พัฒนำเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในชุมชนให้มีกำรรวมตัวอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นทุกระดับ 
4. ปลูกจิตส ำนึกให้กับเยำวชนในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมของชุมชน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำให้กับเด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป 
6. สนับสนุนกิจกรรมนันทนำกำรส ำหรับเด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุข 

 1. เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขมูลฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำนทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 2. เพ่ือส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 
 3. เพ่ือจัดสวัสดิกำรและกองทุนส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึง 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. เพ่ือให้กำรบริหำรประชำชนมีควำมสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
4. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
5. เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

 
2.4 ตัวชี วัด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ประชำชนร้อยละ 70 มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและเพ่ือท ำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
2. ประชำชนร้อยละ 80 มีเส้นทำงคมนำคมที่สำมำรถเดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว 
3. ประชำชนร้อยละ 70 มีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว 
4. ประชำชนร้อยละ 80 มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
5. ประชำชนร้อยละ 80 มีไฟฟ้ำสำธำรณะที่จ ำเป็นครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตต ำบลหำดสองแคว 
6. มีกำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมืองและกำรควบคุมอำคำรที่เป็นกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ภำยใน
ชุมชนให้มีคุณภำพและท่ัวถึงร้อยละ 70 ของต ำบล 
ด้านการศึกษา 

  1. เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปร้อยละ 70 มีแหล่งเรียนรู้และประสบกำรณ์นอกห้องเรียนที่ 
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หลำกหลำย 

  2. มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำทั้งก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ เช่น อำหำรกลำงวัน อำหำรเสริมนม 
ทุนกำรศึกษำ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได้อย่ำงทั่วถึงร้อยละ 70 ของจ ำนวนเด็กในวัยเรียน 
ด้านการเกษตร 
 1. ประชำชนร้อยละ 70 มีอำชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
 2. กลุ่มอำชีพมีเงินทุนหมุนเวียนทุกกลุ่ม 
 3. กลุ่มกำรเกษตรแปรรูปร้อยละ 70 ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริม  
 4. กลุ่มอำชีพร้อยละ 70 มีกำรพัฒนำศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
5. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำอย่ำงน้อยร้อยละ 70 
6. มีกำรพัฒนำทรัพยำกรทำงกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยปีละ 30 % 
 7. ประชำชนร้อยละ 80 มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. ต ำบลหำดสองแควมีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยปีละ 30 % 
2. เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในชุมชนมีกำรรวมตัวที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำทุกระดับ 
4. ประชำชนร้อยละ 80 มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมของชุมชน 
5. เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไปร้อยละ 70 ได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำ 
6. เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไปร้อยละ 70 มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรร่วมกัน 
ด้านสาธารณสุข 

 1. ประชำชนร้อยละ 80 ได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขมูลฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำนทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
 2. ประชำชนร้อยละ 80 มีสุขภำพกำยและใจดียิ่งขึ้น 
 3. มีสวัสดิกำรและกองทุนส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์เพ่ิมข้ึนปีละ 30 % 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. กำรบริหำรงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนปีละ 30 %  
2. ประชำชนร้อยละ 70 มีวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 
3. ประชำชนร้อยละ 70 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. ส่งเสริมกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและลดปัญหำยำเสพติดย่ำงน้อยปีละ 30 % 
5. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนร้อยละ 80 มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ประชำชนมีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและเพ่ือท ำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
2. ประชำชนมีเส้นทำงคมนำคมที่สำมำรถเดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว 
3. ประชำชนมีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว 
4. ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
5. ประชำชนมีไฟฟ้ำสำธำรณะที่จ ำเป็นครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตต ำบลหำดสองแคว 
6. มีกำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมืองและกำรควบคุมอำคำรที่เป็นกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ภำยใน
ชุมชนให้มีคุณภำพและทั่วถึง 
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ด้านการศึกษา 

  1. เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปมีแหล่เรียนรู้และประสบกำรณ์นอกห้องเรียนที่หลำกหลำย 
  2. มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำทั้งก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ เช่น อำหำรกลำงวัน อำหำรเสริมนม  

ทุนกำรศึกษำ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได้อย่ำงทั่วถึง 
ด้านการเกษตร 
 1. ประชำชนมีอำชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
 2. กลุ่มอำชีพมีเงินทุนหมุนเวียนทุกกลุ่ม 
 3. กลุ่มกำรเกษตรแปรรูปได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริม 
 4. กลุ่มอำชีพมีกำรพัฒนำศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
5. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ 
6. มีกำรพัฒนำทรัพยำกรทำงกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. ต ำบลหำดสองแควมีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  
2. เครือขำ่ยกำรท่องเที่ยวในชุมชนมีกำรรวมตัวที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำทุกระดับ 
4. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมของชุมชน 
5. เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไปได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำ 
6. เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรร่วมกัน 
ด้านสาธารณสุข 

 1. ประชำชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขมูลฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำนทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 2. ประชำชนมีสุขภำพกำยและใจดียิ่งขึ้น 
 3. มีสวัสดิกำรและกองทุนส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์อย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. กำรบริหำรงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
2. ประชำชนมีวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
3. ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกยิ่งขึ้น 
4. ส่งเสริมกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดอย่ำงทั่วถึง 
5. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

2.6 กลยุทธ์ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. มีกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ 
2. รับฟังควำมคิดเห็นประชำชน 
3. เข้ำถึงพ้ืนที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อน 
4. บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็วทันใจและยิ้มแย้มแจ่มใส 
ด้านการศึกษา 
1. รับฟังควำมคิดเห็นและให้เด็กเยำวชนเป็นผู้เสนอกิจกรรมที่ต้องกำร 
2. ให้ควำมส ำคัญและปลูกฝังวัฒนธรรมในเด็กก่อนวัยเรียน 
3. ใช้กระบวนกำรเด็กน ำผู้ใหญ่หนุน คือให้เด็กและเยำวชนเป็นผู้คิดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์และมีแกนน ำ/
ผู้น ำชุมชนและท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนทั้งเรื่องงบประมำณและวิธีกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
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ด้านการเกษตร 
1. ให้ควำมส ำคัญกับเกษตรกร แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับกำรท ำเกษตรกรรม 
2. สนับสนุนกลุ่มท ำเกษตรอินทรีย์และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
3. ร่วมงำนกับฝ่ำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ในกำรให้ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรเกษตร และ
กำรท ำนำแบบลดต้นทุน 
ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสนับสนุนเยำวชนในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำในระดับต ำบล
และอ ำเภอ มีพื้นที่สร้ำงสรรค์เพ่ือให้เยำวชนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ด้านสาธารณสุข 
ใช้กระบวนกำรเชิงรุก บุกถึงบ้ำน กำรให้บริกำรประชำชนถึงในบ้ำน มีกำรตรวจวัดควำมดัน สอบถำม
เรื่องสุขภำพ ดูแลเรื่องกำรใช้ยำ ส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับ อสม.ของหมู่บ้ำน 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของอบต. มีกำรท ำงำนที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และประชำชนได้รับประโยชน์มำกที่สุด 
2. มีระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น 
กำรสื่อสำรผ่ำนระบบโซเซียล กำรประกำศเสียงตำมสำย และกำรรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนหนังสือพิมพ์ของ
ต ำบล เป็นต้น 

      

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จำกประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนในกำรน ำมำเป็นแนวทำงก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ชัดเจนจะ
เป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำ  เป็นกำรน ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรสภำวะกำรณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนในต ำบลให้เป็นพลเมืองที่ดี เป็นบุคคลที่สำมำรถแสดง
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม อีกทั้งดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิต
สำธำรณะ มีควำมสื่อสัตว์สุจริต  มีจิตส ำนึกท่ีดี  และเป็นชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหำดสองแคว จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) คือ  การสร้างคนในต าบลให้มีความเป็น
พลเมือง ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม  ด้วยความสื่อสัตว์  และมีจิตสาธารณะ 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แผนงาน 
- แผนงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. ก่อสร้ำงถนน/ปรับปรุงซ่อมแซม/บุกเบิกถนน 
2. ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ท่อลอดเหลี่ยม เขื่อน ฝำย สะพำน 
3. ขุดลอกคลอง คูระบำยน้ ำ บ่อน้ ำตื้น 
4. ก่อสร้ำง/ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
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5. ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
6. เพ่ิมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร 
- ประชำชนมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครอง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงาน 
- แผนงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. อุดหนุนเกี่ยวกับกำรศึกษำภำยในต ำบล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำภำยในต ำบล 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหำดสองแคว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร 
- ประชำชนมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครอง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
- ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร 
แผนงาน 
- แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพและกำรเกษตร 
- แผนงำนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-แผนงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. ฝึกอบรมอำชีพเสริม 
2. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพและกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชน 
3. ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ประเภทต่ำงๆ 
4. กำรส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์กำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5. กำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในต ำบล 
6. งำนอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ กำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
2. พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ ปลอดภัยและมีควำมมั่นคงทำง
อำหำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
- ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปสินค้ำผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภำพปลอดภัยและมีระบบ
กำรตลำดที่ดี 
5. เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกำรท่องเที่ยวและควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- มีศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์อันดี ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
4. ด ำรงไว้ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ พัฒนำแหล่งน้ ำ ดำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และพลังงำนที่ดี 
- มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พลังงำน วัฒนธรรมและประเพณีที่งดงำม 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงข่ำยกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริหำรเครือข่ำยคมนำคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอำเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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1. ด้ำนควำมมั่นคง 
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน 
- แผนงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
- แผนงำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- แผนงำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. กำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ/อุดหนุนหน่วยงำนอื่น 
2. กำรจัดงำนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ 
4. งำนอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ กำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรศึกษำ 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
2. พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ ปลอดภัยและมีควำมมั่นคงทำง
อำหำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
- ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูปสินค้ำผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภำพปลอดภัยและมีระบบ
กำรตลำดที่ดี 
5. เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกำรท่องเที่ยวและควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- มีศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์อันดี ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
3. พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยว 
- เป็นดินแดนแห่งควำมสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำม มีจริยธรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจมั่นคง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงข่ำยกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริหำรเครือข่ำยคมนำคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอำเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม กีฬำ และสุขภำพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 
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4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงาน 
- แผนงำนสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน 
- แผนงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. รณรงค์ป้องกันโรค 
2. กำรควบคุมโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยและกำรดูแลสุขภำพ 
4. สงเครำะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ฯลฯ เช่น สงเครำะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร 
- ประชำชนมีควำมเขม้แข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครอง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงาน 
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปและกำรให้บริกำร 
- แผนงำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
- แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ผลผลิต/โครงการ ของอบต.หาดสองแคว 
1. ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนชุมชน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบกำรปกครอง 
3. จัดท ำครุภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรให้กับประชำชน 
4. กำรฝึกอบรม 
5. ศึกษำดูงำน 
6. งำนอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร 
- ประชำชนมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครอง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรตลำด สินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมมั่นคง 
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของต้าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

การวิเคราะห์จดุแข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์จดุอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1. ยึดถือค่ำนิยม “ยึดมั่นธรรมำภบิำล บริกำร
เพื่อประชำชน” และท ำงำนโดยยดึประชำชน
เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ 
2. มีแบ่งโครงสร้ำงองค์กรและก ำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
3. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถมุ่งมั่น 
รับผิดชอบ เอำใจใสต่่อหน้ำท่ี  
และทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน 
4. หน่วยงำนมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำน 
ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบรหิำรจัดกำร 
5. มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดไว้
ชัดเจน 
6. ผู้น ำในต ำบลมคีวำมเข้มแข็ง ประสำนควำม
ร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นอย่ำงด ี
7. ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. มีควำม
ใกล้ชิดและเข้ำถึงประชำชนได้อยำ่งเป็นกันเอง 
8. มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 
9. มีแม่น้ ำน่ำนไหลผ่ำน เป็นแหลง่น้ ำขนำดใหญ่ 
เป็นต้นทุนในกำรท ำกำรเกษตรทีส่ ำคัญ 
10. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัตศิำสตร์  วิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. บุคลำกรขำดกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะด้ำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในยังขำดประสิทธิภำพ 
3. ควำมไม่พร้อม ไม่เข้ำใจ ในกำรรับ 
กำรถ่ำยโอนภำรกิจ ซึ่งมีควำมสับสนยุ่งยำก
พอสมควร 
4. ข้อจ ำกัดด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ 
5. งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัดในกำรเร่ง 
กำรพัฒนำ ท ำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอต่อ
ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร 
7. ประชำชนขำดควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในกำรประกอบอำชีพ 
8. ประชำชนขำดจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์หวง
แหน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงขำดกำรบ ำรุงดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ
ของทำงรำชกำร 
9. กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรจัดเก็บขยะ 
ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
10. ขำดกำรส่งเสริม พัฒนำ และผลิตผล
ทำงกำรเกษตร กำรตลำด ตลอดจนกำรกระจำย
ผลผลติ 

1. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่
ท้องถิ่นมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนบุคลำกร 
งบประมำณ โครงกำร/งำนของส่วนรำชกำรอื่น
มำให้ อบต. ด ำเนินกำรแทน ตำม พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
พ.ศ. 2542  
2. นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริม สนับสนุน 
และแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
3. แนวทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” พร้อมท้ังเรง่สร้ำงระบบ
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เขม้แข็ง  
4. นโยบำยกำรปฏิรูปทำงกำรเมืองของรัฐบำล 
ท ำให้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกำร
ของท้องถิ่นได้รับกำรยอมรับมำกข้ึน  
เกิดกระบวนกำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี 
5. กำรมสี่วนร่วมและควำมร่วมมอืของผู้น ำ 
ในต ำบล รวมทั้งประชำชน ช่วยให้กำร
บริหำรงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งข้ึน 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยให้สังคม
มีการพัฒนา ท าให้การบรหิารและการบริการ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

1. รัฐบำลมีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย 
กำรพัฒนำประเทศบ่อย ส่งผลใหท้้องถิ่นต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
นโยบำยตำมไปด้วย 
2. ปัญหำกำรเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภำพ ยังมีกำร
เปลี่ยนแปลง ท ำให้นโยบำยกำรพฒันำไม่ชัดเจน 
3. กำรเมืองเข้ำมำมีบทบำทแทรกแซง 
กำรบริหำรภำยใน 
4. ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองในระบบอุปถัมภ์ ระหว่ำงเครือข่ำยกับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
5. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรไมค่งที่  
ขึ้นอยู่กับกลไกตลำด 
6. ปัจจัยกำรผลิตหรือต้นทุนกำรผลิต 
มีรำคำสูง 
7. ปัญหำยำเสพตดิ แหล่งอบำยมุข ที่แพร่ระบำดในพื้นที่และมีปริมำณ
เพิ่มมำกข้ึน 
8. มีรถบรรทุกที่มีน้ ำหนักเกินใช้ถนนภำยในต ำบลในกำรสัญจรไป
มำ ท ำให้ถนนได้รับควำมเสียหำย ส่งผลใหภ้ำระในกำรแก้ไข
ปรับปรุงตกอยู่ท่ี อบต. 
9. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม ภมูิอำกำศ เกิดภัย
ธรรมชำติ ส่งผลใหผ้ลผลิตของประชำชนได้รับควำมเสียหำย 

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง การวิเคราะห์จดุอ่อน การวิเคราะห์โอกาส การวิเคราะห์อุปสรรค 
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(S = Strength) (W = Weakness) (O = Opportunity) (T = Threat) 

11. มีควำมเข้มแข็งของประชำชน  ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบล ร่วมคิด ร่วม
ก ำหนด ร่วมวำงแผน ร่วมท ำ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ของภำคประชำชนแบบครบ
วงจร 
12. ประชาชนในชุมชนเป็นสังคมจิตอาสาใน
การช่วยเหลือกลุ่มคนในชุมชน ทุกกลุ่มวัยและ
ทุกมิต ิ

11. พื้นที่ท าการเกษตรบางส่วนยังขาดระบบ
ชลประทาน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น 
คลองส่งน้ าด้วยระบบไฟฟ้า  คลองซอยส่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
12. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่
ครบวงจร 

7. มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่อุดมสมบรูณ ์
8. มีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวก  
 
 
 

10. ขั้นตอนและวิธีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ  
ที่มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน ท ำให้เกดิควำมสบัสนในกำรน ำไปปฏิบัต ิ
11. ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เน้นทำงด้ำนวัตถุนิยมมำกกว่ำด้ำน
จิตใจ 
12. วัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำมีบทบำทต่อแนวควำมคิดและวิถีชีวิต
ของประชำชน 
13. กำรไม่ได้รับกำรยอมรับด้ำนกำรบริหำรงำนจำกบุคคล องค์กร 
หรือหน่วยงำนรำชกำรบำงแห่ง 
14. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี ส่งผลต่อกำรอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จำกแนวคิดในกำรวำงแผนและหลักกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
มีแนวคิดในกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำอย่ำงน้อย 4 แนวคิด ดังนี้ 
แนวคิดที่ 1   กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 เริ่มต้นด้วยกำรตอบค ำถำมเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ปัญหำคืออะไร  
2. ปัญหำมีสำเหตุมำจำกอะไร 
3. จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำคืออะไร 
4. วิธีกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำคืออะไร 
ในกำรตอบปัญหำที่สี่ ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ และควำมรู้ทำงวิชำกำรทั้งที่เป็นทฤษฎีและปรึกษำ

จำกผู้รู้ ผู้มีประสบกำรณ์ 
แนวคิดที่ 2  กระบวนและเนื อหาของวิธีการ 
 แนวคิดนี้เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน และมุ่งสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ โดยที่จะต้อง
ตอบค ำถำมทั้ง 8 ค ำถำม คือ 

1. จะท ำไปท ำไม 
2. จะท ำอะไร 
3. จะท ำที่ไหน 
4. จะท ำเมื่อไหร่ 
5. จะท ำโดยใคร 
6. จะท ำเพ่ือใคร 
7. จะท ำอย่ำงไร 
8. จะจ่ำยเท่ำไร 

แนวคิดที่ 3  ความคิดสร้างสรรค์ 
 เป็นกำรมองอนำคตท่ีต้องอำศัยควำมรู้ที่เกิดจำก 

1. สัญชำตญำณ หรือกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 
2. องค์แห่งกำรเรียนรู้ หรือเรียนรู้จำกข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
3. เรียนรู้จำกผู้อื่น โดยอำจศึกษำเปรียบเทียบจำกบทเรียนแห่งควำมส ำเร็จของหน่วยงำนอื่น รวมทั้งกำรศึกษำ

องค์ควำมรู้ งำนวิจัยต่ำงๆ  
4. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ซึ่งเป็นกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก 

แนวคิดที่ 4  การตัดสินใจ 
 ต้องตัดสินใจด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลและผสมผสำนหลักกำรตัดสินใจแบบมีเหตุผล(Rationalism)กับ หลักกำร
ตัดสินใจแบบเพ่ิมข้ึน(Instrumentalism)แต่ทั้งนี้ต้องมุ่งกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำและประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 
โดยสรุป  
 กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ต้องปรับกระบวนควำมคิด โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดผลลัพธ์ (Outcome)  เป็นตัวต้ัง แล้ว
น ำมำคิดหำงำนที่จะท ำ (Input) รวมทั้งวิธีกำรที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพกระบวนกำร (Process)  ซึ่งจะ
น ำไปสู่กำรพิจำรณำจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

ของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 

1.ปัญหาด้านปัญหาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 
1. แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร และ

อุปโภคบริโภค 
2. เส้นทำงหรือถนนบำงส่วนมีสภำพ

ช ำรุดหมดสภำพกำรใช้งำน 
3.  ไฟฟ้ำแสงสว่ำงตำมถนนใน

หมู่บ้ำนยังไม่ เพียงพอ 
 
 

 

 
 

หมู่ที่ 1 –7 

 
 

แหล่งชุมชนในเขต
พ้ืนที่ต ำบลหำดสอง
แควเขตสำธำรณะ
ถนนเส้นทำงหลัก
และเส้นทำงรอง 

 
 
อปท. มีกำรประสำนงบประมำณใน
กำรขุดลอกคลอง เพื่อให้มีแหล่งน้ ำ
เพียงพอในกำรท ำกำรเกษตร และ
ระบบประปำให้ทั่วถึง  
สภำพเส้นทำงหรือถนนในเขต 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดสอง
แควได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและ
ซ่อมแซมถนนบำงจุดเพ่ิมเติม
เพ่ือให้กำรสัญจรไปมำได้อย่ำง
สะดวก  มีกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ครบทุกแยกและถนนสำยทำงหลัก
และ ทำงรองของแต่ละหมู่บ้ำน มี
ป้ำยเตือน  ป้ำยบอกทำงที่ชัดเจน 

2.ปัญหาด้านการศึกษา 
1. ขำดอุปกรณ์ส ำหรับเพ่ิมพูนทักษะ
ในกำรเรียนกำรสอน 
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ทุนกำรศึกษำ 
 
 

 
สถำนศึกษำใน
เขตพ้ืนที่ต ำบล
หำดสองแคว 

และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กต ำบล
หำดสองแคว 

 
เด็ก  เยำวชน  
ประชำชน 
ต ำบลหำดสองแคว 
ทั้ง 7 หมู่บ้ำน 

 
ปัญหำทำงกำรศึกษำยังขำดทิศทำง
ที่ชัดเจนในนโยบำยระดับสูง และ
ขำดแคลนบุคลำกรผู้สอนส่ง
ผลกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3.ปัญหาด้านการเกษตร 
1. กำรประกอบอำชีพ 
     - ขำดเงินทุนในกำรประกอบ
อำชีพ 
     - ขำดควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพ 
     - ควำมไม่พร้อมด้ำนอุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 
     -  ควำมไม่เข้มแข็งของกลุ่มอำชีพ 
 
2. ปัจจัยกำรผลิต 
     - ต้นทุนกำรผลิตสูง 
     - รำคำผลิตตกต่ ำ 

 
หมู่ที่ 1 - 7 

 
เยำวชนและ

ประชำชนทั่วไป 

 
-ปัญหำลดลง เนื่องจำก อบต.
พยำยำมให้ควำมช่วยเหลือส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพร่วมทั้งร่วมมือกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรผลิตผลผลิต
ทำงกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่องและยัง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้สำรชีว
ภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นกำร
กำรผลิต 
 
-ปัญหำลดลง เนื่องจำก อบต.หำด
สองแควมีกำรรณรงค์ให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส ำนึกใน
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ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พื นที่เป้าหมาย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
3. ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     - ขำดจิตส ำนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     - ปัญหำขยะมูลฝอย 

กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ปัญหาด้านการศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม นันทนาการการท่องเที่ยว
และภูมิปัญหาท้องถิ่น 
1. กำรท่องเที่ยว  
-สถำนที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับกำร
พัฒนำเนื่องจำกยังขำดงบประมำณ 
-ขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึง 
2. ศำสนำวัฒนธรรมประเพณี 
-ขำดผู้สืบทอด วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
งำม 
3. ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
- ขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์กำรกีฬำและ
เครื่องออกก ำลังกำย 
- สถำนที่ออกก ำลังกำย 
- สถำนที่ส ำหรับกิจกรรมนันทนำกำร 
 

 
 
 

หมู่ที่ 1 - 7 

 
 
 
เยำวชน ประชำชน

ทั่วไป 

-อปท. เล็งเห็นปัญหำเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีกำรรณรงค์
ประชำสัมพันธ์จำกประชำชนใน
พ้ืนที่ และยังขำดงบประมำณใน
กำรปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
-ด้ำนศำสนำวัฒนธรรมประเพณี
เนื่องจำกประชำชนห่ำงเหินมำกข้ึน
ท ำให้เยำวชนขำดแบบอย่ำงที่ดีใน
กำรประพฤติปฏิบัติตน 
-อบต.มีกำรสนับสนุนส่งเสริมใน
เรื่องกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย
เพ่ือดูแลสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่
ดี มีโครงกำรเพ่ือให้ประชำชน
เยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรม
นันทนำกำรต่ำง ๆ 

5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1. โรคระบำดและโรคติดต่อต่ำง ๆ 
2. สุขภำพอนำมัย 
3. กำรบริกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 
 
 
 
 
4. ด้ำนกำรสวัสดิกำรชุมชนและสังคม 

 
หมู่ที่ 1 – 7  
ศูนย์บริกำร

สำธำรณสุขใน
ต ำบล 

 
ประชำชนทั่วไป
และสัตว์เลี้ยง 

 
 
 

 
ประชำชนทั่วไป 

ผู้สูงอำยุ 
ผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วย

เอดส์ ผู้ยำกไร้  
หมู่ 1 – 7 

 
ปัญหำอำจลดลงเนื่องจำก อบต.มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่
ประชำชนได้ตื่นตัวต่อกำรป้องกัน
โรค กำรดูแลรักษำสุขภำพและ
ปัจจุบันประชำชนให้ควำมส ำคัญ
และสนใจเกี่ยวกับสุขภำพของ
ตนเองมำกยิ่งขึ้น 
อปท.มีกำรส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชน
และสังคม ส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ดอยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ป่วยเอดส์ 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

6.ปัญหาด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1. ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
 
- บุคลำกร 

 
 

หมู่ที่ 1 - 7 

 
 
เยำวชน ประชำชน
ทั่วไป คณะ
ผู้บริหำร ส.อบต. 
ผู้น ำชุมชน 

 
 
-อปท. มีควำมพร้อมมำกยิ่งข้ึนใน
กำรรองรับกำรถ่ำยโอนงำนและ
กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถิ่นมี
มำกยิ่งขึ้นทั้งปริมำณงำนและ
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ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พื นที่เป้าหมาย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
- เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี 
- ระบบรับฟังข้อมูลข่ำวสำร 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
- ประชำชนขำดควำมรู้ด้ำนกำร
ปกครองด้ำนกฎหมำย 
- ควำมร่วมมือ กำรรวมตัวภำยใน
ชุมชน 
3. ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
- ควำมผูกพันในครอบครัว 
- ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
- ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

ข้ำรำชกำร อบต.
หำดสองแคว 

งบประมำณ จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
พัฒนำทุกด้ำนเพื่อรองรับกำร
กระจำยอ ำนำจดังกล่ำวและมีกำร
จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำนเพ่ือกำรบริกำรประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
-มีกำรส่งเสริมกำรอบรมเรียนรู้และ
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
กำรเมืองกำรปกครอง 
-อบต.มีกำรรณรงค์เรื่องของกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคอย
สอดส่องดูแลร่วมเป็นหูเป็นตำดูแล
บุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิดและให้ทำง
โรงเรียนช่วยสอดส่องดูแลอีกทำง
หนึ่ง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมอบรม
ครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรมให้
ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันบรรเทำสำ
ธำรณภัยเบื้องต้น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้น่าอยู่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็มคุีณภาพชวีิตทีด่ี

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ลอกรางระบายน้้าใน
ชุมชนนาคบุรี หมู่ 6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ทางระบายน้้าเพือ่มิ
ให้เกดิน้้าท่วมขงั

ลอกรางระบายน้้าฯ ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
500 เมตร  โดยประมาณตาม
แบบทีก่้าหนด

50,000    - - - 50,000    จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

2 ท้าท่อระบายน้้าบริเวณ
บ้านนายสุครีบ  หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ทางระบายน้้าเพือ่มิ
ให้เกดิน้้าท่วมขงั

ท้าท่อระบายน้้า ยาว 250 เมตร 
โดยประมาณ ตามแบบที ่ก้าหนด

100,000  - - - 100,000   จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

3 ลอกรางระบายน้้า หมู่ที่
 5 บ้านแหลมคูณ

เพือ่ให้ประชาชน
มีทางระบายน้้า
เพือ่มิให้เกิดน้้า
ท่วมขัง

ลอกรางระบายน้้า หมู่ที ่5 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
 ความยาว  800 ม. ตามแบบที ่
อบต.ก้าหนด

50,000   - - - 50,000   จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 200,000   200,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน

ซอยประสพโชค หมู่ 4
เพื่อแก้ไขปญัหาน้้า
ทว่มขัง

ก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดิน ร่องน้้าไร้
ทอ่ ยาว 135 เมตร พร้อมบอ่ผันน้้า
ตามแบบที่ก้าหนด

200,000   34,900      - - - จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

5 โครงการวางทอ่ระบายน้้า 
คสล. หน้าโรงเรียนบา้น
แหลมคูณ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ทางระบายน้้าเพื่อมิ
ใหเ้กิดน้้าทว่มขัง

วางทอ่ระบายน้้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความ
ยาวรวม 170 เมตร  ตามแบบที่
ก้าหนด

217,360   - - - - จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

6 ก่อสร้างรางระบายน้้า ซอย
พทุธรักษา หมู่ 4

เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม
ขันในฤดูน้้า

รางระบายน้้า ยาว 150  เมตร  กวา้ง
 0.30 ซม.  ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ก้าหนด

300,000   - - - 300,000    จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบายน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

7 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขงั

จดัท้าธนาคารน้้าใต้ดิน ภายใน
ต้าบลหาดสองแคว  หมู่ที ่1-7

-          100,000    100,000     -          -          ประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบลดลง

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขงัได้

กองช่าง/
กม.

งบประมาณและทีผ่่านมา
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8 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน
ซอยนายอุดม เชื้อประเสริฐ
 หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้า
ทว่มขัง

ก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดิน ร่องน้้าไร่
ทอ่ยาว 100 เมตร พร้อมบอ่ผันน้้า
ตามแบบที่ก้าหนด

350,000   30,900      - - - ประชาชนได้รับ
ผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
ระบบระบายน้้า
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1,067,360    165,800   100,000    -          300,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ
เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างเส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า 
หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์
พร้อมขาโครมตามแบบที ่ก้าหนด

150,000 150,000  150,000  150,000  150,000  ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 100 จุด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
 พร้อมติดต้ังมิเตอร์ซ่ึง
เป็นการติดต้ังคร้ังแรกใน
อาคารหรือสถานทีร่าชการ

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
พร้อมติดต้ังมิเตอร์
ถงึอปุกรณ์ต่าง ๆ

ติดต้ังระบบไฟฟา้ พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ ตามแบบทีก่ารไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคก้าหนด

150,000  150,000   50,000     50,000    50,000    ปัญหาไฟฟา้ตกใน
ส้านักงานลดลง

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า และไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 9  หมู่ 3

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
พร้อมติดต้ังมิเตอร์
ถงึอปุกรณ์ต่าง ๆ

ติดต้ังระบบไฟฟา้ พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ ตามแบบทีก่ารไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคก้าหนด

- - 500,000   500,000   - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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12 โครงการขยายเขตไฟฟา้
บริเวณถนนสายท่าสัก-
หาดสองแคว (สถานีสูบ
น้้า ม.3)

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
พร้อมติดต้ังมิเตอร์
ถงึอปุกรณ์ต่าง ๆ

ติดต้ังระบบไฟฟา้ พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ ตามแบบทีก่ารไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคก้าหนด

- - 200,000   200,000   - ปัญหาไฟฟา้ตกใน
หมู่บ้านลดลง

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

300,000      300,000       900,000       900,000      200,000      

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
สาธารณะ บริเวรใต้
สะพาน หมู่ที ่1

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

150,000  - - - 150,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
สาธารณะ หมู่ที ่2 จาก
บ้านนางต้วน  พะตัน - 
บ้านนายประสิทธิ เม่นแต้ม

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

150,000  - - - 150,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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15 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
แรงต้่าหมู่ที ่4 จากฟาร์ม
ไก ่นายวิทูรย ์ ธีระแนว -
 บ้านนายจริน  นนคลัง

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

150,000  - - - 150,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

450,000      -             -              -             450,000      

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที ่5 จากที่
นางบุญช่วย พนัธ์ทอง - 
ทีน่างชั่ง  หวังสืบ

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง 1.5 กม.
 พร้อมติดต้ังมิเตอร์และอปุกรณ์
ต่าง ๆ ตามแบบทีก่ารไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคก้าหนด

300,000  - - - 300,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ และไฟฟา้แรง
ต้่า จากบ้านนายเดือน 
พทุธา-บ้านนายนิรันด์    
หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

150,000  - 150,000   - - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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18 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะจากโรงเรียน
บ้านบึงพาด - ถนนสาย
บึงพาด - แหลมคูณ

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

300,000  - 300,000   - - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

750,000  450,000   300,000   

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
ปักเสาไฟฟา้พาดสายเขา้
ระบบประปาริมบึง ม.7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้ในการสา
ธารณ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

100,000  - 100,000   - - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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20 โครงการขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ 
บริเวณชุมชนบ้านล้าช้า 
(ริมคลองล้าช้า)

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
ระยะทาง 80 เมตร พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟา้สาธารณะ ตามแบบที่
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาคก้าหนด

14,982    - - - - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร บ้าน
แหลมคูณ - บ้านดงขมุ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้เพือ่
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

- - - - 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 114,982   100,000     300,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะ บริเวณบ้าน
นายประทีป - บ้านนาย
ไพบูลย ์จนัทร์ดา ม.7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

- - - - 200,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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23 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอยบ้านนาง
วิภา - สายเรียบชาย
แม่น้้าน่าน ม.2

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีไฟฟา้ใช้เพือ่การ
สาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้  พร้อมติดต้ัง
มิเตอร์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ตาม
แบบทีก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ก้าหนด

- - - - 300,000   ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ประชาชนได้ใช้
ไฟฟา้อยา่ง
ทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

24 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายใน
ต้าบลหาดสองแคว

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารจาก อบต.
 ได้อย่างทัว่ถึง 
ชัดเจน

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยการ
เปล่ียนล้าโพง สายไฟ เคร่ืองเล่น
 CD ไมค์ ฯลฯ

20,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรับฟัง
เสียงตามสาย 
อบต.ได้ชัดเจน

ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์
ของ อบต.ได้
ทัว่ถึง ชัดเจน

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 20,000     30,000      50,000      50,000     550,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ติดต้ังและปรับปรุง ป้าย
จราจร และแสงสว่าง
บริเวณทางแยก และจุด
เส่ียง

เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัย กับ
ประชาชนทีสั่ญจร
ไปมาได้สะดวก

ติดต้ัง และปรับปรุงป้ายจราจร 
และแสงสว่างบริเวณทางแยก 
และจุดเสียง ในต้าบลหาดสอง
แคว

200,000 - 100,000  100,000  100,000    จ้านวน ..7..จุด ประชาชาชน
ทัว่ไปได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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26 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 1 จากที่
บ้านนายนันทยุทธ - 
นายพินิจ ศรีสวัสด์

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 2.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนทีก่้าหนด

375,000 - - - - ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 1 ระหว่าง
วัดหาดสองแคว- ทีน่าย
ผล

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หน้า 0.15 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนทีก่้าหนด

300,000 - - - - ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

875,000      -             100,000       100,000      100,000      

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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28 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 1,2 จากที่
นายสมภพ - ทีน่ายสมชัย

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 700  ม.

375,000 - - - 375,000  ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 2 จากที่
บ้านนางทองแดง - ทาง
ร่ิมน้้าน่าน

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

420,000 - - - 420,000 ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านน.ส.วิภา
พร -ถนนสายเรียบน้้า
น่าน หมู่ 2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00-4.00 เมตร ยาว 700 เมตร
  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

420,000 - 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

1,215,000    -             500,000       500,000  1,295,000    

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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31 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 2 จากที่
นางจ้าเนียน - คลองส่ง
น้้า

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 380 
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนทีก่้าหนด

180,000 - - - 364,800  ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 4 จาก
ถนนลาดยาง - คลองละ
วาน

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

350,000 - - - 1,728,000 ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ 5 จากศาล
เจ้าพ่อ - คลองไดตะกัน

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.00 เมตรยาว 3,000 
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนทีก่้าหนด

500,000 - - - 2,160,000 ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  1  สาย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

1,030,000    -             -              -             4,252,800    

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 
2 จากคลองส่งน้้า - บึง
พาด

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 450 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนทีก่้าหนด

180,000 - - - - ถนนลูกรัง  1  สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น หมู่ที ่5 (บ้าน
นายสุวิท แสงสิน ถึง
บ้านนายพเยาว์  เพ็ชร 
สว่างเกิด)

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน ลูกรังบอัดแน่น ขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

200,000 - - - 200,000  ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังบดอนัแน่น  
จากทีน่ายบุญ - นายอดุม
 หมู่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 800 เมตร  ตามรายละเอยีดแบบ
แปลนทีก่้าหนด

100,000  - - - 800,000   ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

480,000      -             -              -             1,000,000    

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 เสริมไหล่ถนนลาดยางให้

กว้างขึ้นพร้อมถมดินลูกรัง
เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุงไหล่ถนน  ตามแบบ ที่
ก้าหนด 1. อต.3185 บ.แกง่ - บ.
บึงพาด กว้าง 1.00 ม. (สองฝ่ัง
ถนน) ยาว0.653 ม. หนา 0.15 ม.
โดยเฉล่ีย  2. อต.3040 บ.แหลม
คูณ - บ.ต้นนากว้าง 1.00 ม. 
(สองฝ่ังถนน) ยาว5.980 ม.หนา 
0.15 ม.โดยเฉล่ีย  3.อต.4049 บ.
หาดสองแคว - บ.ช้าทองกว้าง 
1.00 ม. (สองฝ่ังถนน) ยาว5.511 
ม.หนา 0.15 ม.โดยเฉล่ีย  4.อต.
3125 บ.บึงพาด -บ.แหลมคูณ 
กว้าง 1.00 ม. (สองฝ่ังถนน) ยาว
4.344 ม.หนา 0.15 ม.โดยเฉล่ีย  
5. อต.3127 บ.แหลมคูณ - บ.ชุม
ทาง กว้าง 1.00 ม. (สองฝ่ังถนน) 
ยาว6.218 ม. หนา 0.15 ม.โดย
เฉล่ีย 6.อต.3128 บ.หาดสองแคว
 -บ.บึงพาด กว้าง 1.00 ม. (สอง
ฝ่ังถนน) ยาว2.104 ม. หนา 0.15
 ม.โดยเฉล่ีย  7. ถนนสายหน้า 
อบต. ระยะทาง 500 ม.

100,000  - - - - ถนนลาดยางได้รับ
การปรับปรุงขยาย
ถนนให้กว้างขึ้น

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
 ปลอดภัย

กองช่าง

100,000 -        -         -        

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 โครงการก่อสร้างงถนน

ลูกรังบดอันแน่น หมู่ 3 
สายจากทีน่ายอร่าม 
กล่ินเจริญ - นายสม
จิตรบุญอิ่ม

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 ม. ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

300,000 - - - 500,000 ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังบดอนัแนน หมู่ 7 
สายหนองทับช้าง

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 725เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ียตาม
รายละเอยีดแบบแปลนทีก่้าหนด  
(ความยาวรวมทัง้สาย 2,000 เมตร)

230,000  - - - - ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว

กองช่าง

40 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังบดอดัแน่น จาก
ถนนลาดยางแหลมคูณ-
ปรายราง - ทีน่ายยงั ผลชู
 ม.5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอดัแน่น ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว600 เมตร  ตามแบบ
ทีก่้าหนด

-         -         -          600,000   - ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังบดอดัแน่น สาย
นาคบุรี 2 หมู่ 6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอดัแน่น ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 800 เมตร  ตาม
แบบทีก่้าหนด

-         -         -          800,000   - ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 530,000   -          -           1,400,000 500,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรับบดอัดแน่นสาย
บ้านนางหนึ่งฤทัย - นาง
ระวิง ยังยืน  ม.3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 240 เมตร  ตามแบบที่
ก้าหนด

-        - - - 240,000 ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังบดอดัแน่นสายนาง
ดรุณี - หนองตาทับ ม.3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 230  เมตร ตามแบบทีก่้าหนด

-         - - - 165,000   ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว

กองช่าง

44 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังบดอดัแนนสาย
คลองละมุง (หน้าฝาย
ใหม่) ถงึถนนลาดยางสาย
ปรายราง หมู่ 5 บ้าน
แหลมคูณ

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน ลูกรังบดอนัแน่น ขนาดกว้าง
 4.00 -5.00 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร  ตามแบบทีก่้าหนด

-         -         560,000   -         -         ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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-         -         560,000   -         405,000   

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังบดอัดแน่น จากที่นาย
ส้ารวน  ทารัตน์  - ที่นาย
อนันต์  ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  ตามแบบที่
ก้าหนด

-          - 200,000     200,000    -          ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

46 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายแหลมคูณ - ช้า
แพ  หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร  ตามรายละเอยีด
แบบแปลนทีก่้าหนด

-        500,000 -         -        -        ประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายนาคบุรี ม.6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ยาว 460 เมตร  ตามแบบทีก่้าหนด

-         -         -          -         1,012,000 ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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48 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายหลังโรงเรียน
บ้านหาดสองแคว ม.2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3  เมตร  
ยาว 195 เมตร  ตามแบบทีก่้าหนด

-         -         -          -         321,700   ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนได้
มีถนนสัญจร
ไป-มาสะดวก
 รวดเร็ว

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน -          500,000    200,000     200,000    1,333,700 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. สายบ้านนายพล 
บุญมา  หมู่ที ่1 บ้านหาด
สองแคว

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว  135  เมตร  ตาม
แบบทีก่้าหนด

-         -         300,000   -         -         ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

50 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย
หลัง รพ.สต.หาดสองแคว
 จากบ้านนายบุญลือ ดี
วิจติร ถงึ บ้านนางอ้าภัย 
หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม
รายละเอยีดแบบแปลนทีก่้าหนด

420,000  - - 462,000   - ถนน คสล. 1  สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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51 ก่อสร้างถนนลาดยาง. 
ซอยรุ่งเรือง หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15
 ม.ตามรายละเอียดแบบแปลน
ทีก่้าหนด

621,000 - - 742,500  - ถนน 1 สาย ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากสถานที่
ในการ
ให้บริการได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

1,041,000 0 300,000 1,204,500 0

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนายส้ารวย สุข
เกษม -ถนนลาดยาง
สายแหลมคูณต้นนา ม.5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม.  
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

250,000 - - - 250,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนน คสล.   
สายเลียบคลองล้าช้า
(บ้านนางพันธ์ ) หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 ม. 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

470,000 - 520,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02 

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



54 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางบุญช่วย - 
นายทองแดง  หมู่ 5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม.
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

368,000 - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางพรนภัส 
ปวงฟู – บึงพาด ม.3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
220 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

235,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1,323,000    500,000    1,020,000  500,000    750,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั
รบัผิดชอบ

หลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนางหนึ่งฤทัย   
    มีนางัว ถึงแม่น้้าน่าน
 หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

330,000 - 330,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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57 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางวงเดือน 
พอสม ถึงแม่น้้าน่าน 
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

245,000 - - - 245,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้าน  นายทรงวุฒิ  มา
ประสพ  หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
108 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

200,000 188,000 - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
7 สายบ้านนางวิรัช คุชิ
ตา - นายนพฤพน วิถุนัด

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

660,000 - - - 660,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1,435,000    188,000    330,000     905,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั
รบัผิดชอบ

หลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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60 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

660,000 - - - 660,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง – นาย
สุวรรณ  พุฒพวง หมู3่

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

495,000 - - - 495,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

62 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านนายส้ารวน   
ทารัตน์ ถึง ศูนย์ฝึกฯ    
 หมู่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนน คสล. พืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร หนา
 0.15 ม. ตามแบบแปลนที่
ก้าหนด

100,000 - - - 100,000 ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายจันทร์ลอย
 รักวัด - บ้านนาง
ส้าราญ ตรียศ หมู่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ทีก่้าหนด

423,000 - - - 423,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1,678,000    1,678,000 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 2  จากซอยหน้าศูนย์
เด็กเล็ก-ซอยหลัง รพ
สต. หาดสองแคว

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
แปลนทีก่้าหนด

-        - - - 400,000 ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
ถนนเพือ่ใช้ใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสุครีฟ -อา
คาเอนกประสงค์
ด้านหลัง หมู่ 4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50
 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.ตามแบบ
ทีก่้าหนด

350,000 - - - 350,000 ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินท้าวสาธารณะ 
บริเวณหน้าศาลเจ้า-
บ้านนายประเสริฐ  บัว
เผ่ือน หมู่ 4

เพือ่ให้ประชาชน
มีทางเดินท้าว
ส้าหรับใช้สัญจร 
สะดวกและรวดเร็ว

ทางเดินท้าว คสล. กว้าง 1.00 
ม. ยาว 100 ม.  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 หน้า
เฉล่ีย 0.15 ม.ตามแบบทีก่้าหนด

100,000 - - - 100,000 ทางเดินท้าว 1 สาย ประชาชนมี
ทางเดินที่
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 450,000   850,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายชูวิทย์  พุม่
ไสว หมู่ 7

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
 250 ม.ตามแบบทีก่้าหนด

550,000 -        550,000  -        - ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
1  ต่อจากซอยบ้านนาง
สว่าง - ประตูวัดหาด
สองแคว

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
 500 ม. ตามแบบทีก่้าหนด

250,000 - - - - ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

69 โครงการวางท่อ คสล. 
ถนนสายคลองละมุง - ไผ่
สว่าง หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ

เพือ่เป็นการระบาย
น้้าให้กบัเกษตรกร

วางท่อ คสล. (มอก.) ขนาด Ø 
1.00 เมตร ตามแบบทีก่้าหนด

-        -        150,000  -        -        ประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบลดลง

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขงัได้

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟลัต์ติก คอนกรีต สาย
หน้าที่ท้าการ อบต.หาด
สองแคว

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. ยาว 390 
ม.ตามแบบที่ก้าหนด

250,000   663,000     -  -  - ถนนแอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1,050,000    663,000    700,000     -          -          

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 โครงการก่อสร้างและบรูณ

ทางลาดยาง สายบา้นบงึ
พาด - บา้นดงขมุ  หมู่ 6,7

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 ม.
 ระยะทางยาว 1,135  เมตร  
ตามรายละเอยีดแบบแปลนที่
ก้าหนด

- 1,500,000  - -          -          ประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้างโรงเรียน
บ้านหาดสองแคว - 
บ้านนายธีรศักด์ิ สนแย้ม
 หมู่ 2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

ถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว  0.430 กม.  หนา 
0.15 ซม. ตามแบบทีก่้าหนด

-         -          946,000  -          -          ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายหนองอีเต่า
 ถึงฟาร์มไก่  หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

ถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกวา้ง 
4.00 ม.  ยาว  1,000 เมตร  ตาม
แบบที่ก้าหนด

-          -          -           -          960,000    ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

-          1,500,000  946,000     -          960,000    

    1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
74 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์

ต้าบลหาดสองแคว
เพื่อเปน็การจัด
ระเบยีบสร้างความ
สวยงามใหก้ับชุมชน
ในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเปน็ชุมชน
ทอ่งเทยีว

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อม
ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพนัธไ์ม้
และอุปกรณ์อื่น ๆ บริเวรสามแยก
บา้นนางสนาม ม. 3  และบริเวรณ
สามแยกบา้นนางน้้าเต้า  หมู่ที่ 1  
จ้านวน 2 จุด

-          -          150,000     -          - มีจุดประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวชุมชน

เพิ่มขึ้น

ต้าบลหาดสอง
แคว มีระเบยีบ
สร้างความ
สวยงามมีจุด
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว
ชุมชนที่
แพร่หลาย

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
ผลิตน้้าด่ืมชุมชน ต้าบล
หาดสองแคว

เพื่อใหม้ีน้้าด่ืมที่มี
คุณภาพในการ
อุปโภคบริโภค
ภายในที่ท้าการอบต.
 และประชาชน
ต้าบลหาดสองแคว

โรงผลิตน้้าด่ืมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่ 50 ตร.ม.   ตามแบบที่ก้าหนด

500,000   - - - 500,000    โรงเรือนผลิตน้้าด่ืม 
1แหง่

มีน้้าเพื่ออุปโภค
 บริโภค สะอาด
และเพยีงต่อต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

500,000   -          150,000     -          500,000    

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าจ้างส้ารวจออกแบบและ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการเกินศักยภาพของ 
อบต.

ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่นได้โครงการ
เกินศักยภาพและเปน็
โครงการที่มี
ประสิทธภิาพถูกต้อง
ตามหลักวชิาช่างทกุ
ประการ

จ้างเหมาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชียวชาญเฉพาะด้านมา
ด้าเนินการส้ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเช่น 
สถาปนิก วศิวกร ที่มีใบประกอบ
วชิาชีพทางวศิวกรรมหรืองานตรวจ
รับรองงานวศิวกรรมโดยเปน็การจ้าง
เฉพาะงาน

250,000 100,000 100,000 100,000    100,000    โครงการก่อสร้าง
เกินศักยภาพ

ได้รับ
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
โครงการที่เกิน
ศักยภาพ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บา้นดงขมุ ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่จัดกิจกรรม
ของหมู่บา้นมากขึ้น

อาคารเอนกประสงค์ บา้นดงขมุ 
ตามแบบแปลนที่ก้าหนด

500,000   - - - 500,000    อาคารเอนกประสงค์
 จ้านวน 1 แหง่

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ อปท.
 มีสถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บา้น

กองช่าง

750,000 100,000 100,000 100,000    600,000    

    1.3  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่
 2

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
 และมีแหล่งน้้า
ส้าหรับท้า
การเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6  
นิ้ว พร้อมใส่ท่อและติดต้ังระบบ
 ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก้าหนด

350,000 - - - -        ประชาชนมีแหล่ง
น้้าเพือ่ให้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
แหล่งน้้าเพือ่
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
แหล่งน้้าเพือ่
การเกษตร
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

2 ขยายเขตคลองใส้ไก่
สายปากพนัง หมู่ที ่4 
จากทีน่ายบุญมี มีใยเยื่อ
 ถึงทีน่ายนเรศ  ทัง่เรือง

เพือ่เพิม่พืน้ทีส่่งน้้า
ให้เพียงพอและ
ทัว่ถึงส้าหรับ
เกษตรกร

คลองใส้ไก่ขนาดยาว 400 เมตร
 กว้าง 60 เมตร ลึก 1 เมตร 
ตามแบบทีก่้าหนด

 300,000  -  -  -   300,000 ประชาชนได้รับ
บริการใช้น้้าเพิม่
มากขึ้น

ประชาชน
ได้รับน้้าเพือ่
การเกษตร
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

3 ก่อสร้างคลองระบายน้้า
 คสล. พร้อมประตูปิด –
 เปิด บริเวณทีน่างต้วน 
 พะตัน หมู่ 2

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมพืน้ที่
การเกษตร

ท้าคลองระบายน้้า คสล. กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 200 
เมตร พร้อมประตูปิด-เปิดตาม
แบบแปลนทีก่้าหนด

 300,000  -  -  -   300,000 ประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบลดลง

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมพืน้ที่
เกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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    1.3  แผนงานการเกษตร 950,000   600,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการปรับปรุงเปา่ล้าง

บอ่น้้าบาดาลในต้าบลหาด
สองแคว

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใช้น้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อท้า
การเกษตร อย่างมี
คุณภาพ

ล้างท้าความสะอาดบอ่น้้าบาดาล 
ระบบประปา โดยวธิเีปา่ล้างพฒันา
บอ่ในต้าบลหาดสองแคว

50,000     - - - - ประชาชนมีแหล่งน้้า
เพื่อใหอุ้ปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

ประชาชนมี
แหล่งน้้าเพื่อใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและ
แหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกเปดิทาง
ระบายน้้า บริเวณโรงเรียน
บา้นบงึพาด - คลองล้าช้า  
หมู่ 7

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังในพืน้ที่

ขุดเปิดทางน้้า ขนาดกว้าง 1 
เมตร  ยาว 700 เมตร ตาม
แบบทีก่้าหนด

-          - - - 100,000    ปญัหาน้้าทว่มขังลดลง สามารถแก้ไข
ปญัหาน้้าทว่ม
ขังได้

กองช่าง

6 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์บริเวณด้านหน้า
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6

เพื่อปรับพื้นที่เตรียม
ความพร้อมในการ
รองรับใหเ้ปน็พื้นที่
สาธติด้านการเกษตร

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ จ้านวน 4 ไร่
 พร้อมติดต้ังระบบสาธารณูปโภค

-          -          -           -          150,000    มีพื้นที่ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
พื้นที่ในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

50,000     -          -           -          250,000    

งบประมาณและทีผ่่านมา
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    1.4  แผนงานการพาณิชย์
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าอุปโภค
บริโภคทีม่ีคุณภาพ
ได้มาตราฐาน

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ตรวจเซ็คระบบไฟฟ้า  ตรวจเช็ค
ระบบทรายกรอง กรวดกรอง  
ถังเก็บน้้าดี  ถังกรองน้้า และ
ระบบท่อระบายน้้า

400,000 100,000  300,000  100,000  100,000  จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

ประชาชนมี
ระบบ
น้้าประปาทีม่ี
คุณภาพ

กองช่าง

2 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ระบบกรองน้้าประปา
หมู่บ้าน

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ใช้น้้าเพือ่การ
อุปโภคบริโภค
อย่างสะอาดและ
ปลอดภัย

หลังคาคลุมระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้านหมู่ที ่1-7
ขนาดกว้าง 4.00ม.ยาว 4.00 ม.
 ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด

250,000 150,000  150,000  150,000  150,000  ประปาหมู่บ้าน ปี
ละ 1 แห่ง

ประชาชาชน
มีน้้าทีส่ะอาด
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

650,000   250,000    450,000     250,000    250,000    

แผนงานเคหะ 14,609,342  3,846,800    6,406,000     4,854,500    16,829,500  

แผนงานอุสาหกรรม 750,000 100,000 100,000 100,000 600,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้น่าอยู่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็มคุีณภาพชวีิตทีด่ี

ยุทศาสตร์ที ่ 1   ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอล
ฟสัติกคอนกรีต สายหนอง
ตะเข้ หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,100  เมตร ตามแบบ
ที่ก าหนด

  15,000,000  -  -  -    15,000,000 ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น จากบา้น
นายจักรพงษ ์- หนองบวั
แดง  หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด

              -                 -       1,500,000    1,500,000                -   ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
ลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างและ
บรูณะทางลาดยาง สาย
แหลมคูณ-ไผ่สวา่ง  หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยางผิวทางแคป
ซิล ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
ตามแบบที่ก าหนด

    2,800,000    2,800,000     2,800,000    2,800,000                -   ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
  17,800,000    2,800,000     4,300,000    4,300,000    15,000,000

เป้าหมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสร้างและบรูณะ
ทางลาดยาง สาย อต.ถ.
80-005 บ.แก่ง – บ.บงึ
พาด ยาว 0.653 กม.

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 653  
เมตร ตามแบบที่ก านหด

    1,000,000               -                 -                -        1,500,000 ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

5 โครงการสร้างและบรูณะ
ทางลาดยาง สาย อต.ถ.
80-003 บ.แหลมคูณ – บ.
ต้นนา ยาว 5.980 กม.

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 5,980  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด

    3,000,000               -                 -                -        4,000,000  ถนนลาดยาง 1
 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการสร้างและบรูณะ
ทางลาดยาง สาย อต.ถ.
80-001 บ.หาดสองแคว –
บ.ช าทอง ยาว 5.511 กม.

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 5,511  
เมตร ตามแบบที่ก านหด

    3,000,000  -  -              -                  -   ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการสร้างและบรูณะ
ทางลาดยาง สาย อต.ถ.
80-006 บ.บงึพาด – บ.
แหลมคูณ ยาว 4.344 กม.

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 4,344  
เมตร ตามแบบที่ก านหด

    2,000,000    1,370,000               -      6,200,000                -   ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
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    9,000,000    1,370,000               -      6,200,000      5,500,000

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต อต.ถ.80-002 
สาย บ.แหลมคูณ - บ.ชุม
ทาง หมู่ 5,6

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยางผิวจราจร 
พาราแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต ขนาดกวา้ง 6.00เมตร
 ยาว 2,650 เมตร หนา 
0.04 ม. ไหลทางกวา้ง
ข้างละ  1  เมตร  ตาม
แบบที่ก าหนด              
      (ความยาวรวมทั้ง
สาย 6.218 กม.)

 - 9,232,000   -             3,500,000                  -   ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร  
พาราแอสฟลัทติ์กคอน 
กรีต อต.ถ.80-004 สาย 
บ.บงึพาด - บ.หาดสองแคว
 หมู่ 3,6

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนนลาดยางพาราแอส
ฟลัทติ์กคอน กรีต ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
718 เมตร หนา 0.04 ม. 
ไหลทางกวา้งข้างละ  1  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
                               
(ความยาวรวมทั้งสาย 
2.104 กม.)

 - 2,535,000   -             -                 2,000,000 ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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10 ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสนามกีฬาต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เส้นทางเพื่อการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบแปลนที่
ก าหนด

    1,000,000  -  -  -      1,000,000 ถนน  1 สาย ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

1.2  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 1,000,000    11,767,000  -             3,500,000   3,000,000     

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์วดัหาดสอง
แคว หมู่ 1

เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชนทั่วไปที่มา
ใช้จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง
 22.0 ม. ยาว24.0 ม. สูง
 6.0  ม. ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

    3,000,000    1,200,000  -  -  - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณใต้สะพานริมแม่น้ า
น่าน หมู่ 1

เพื่อใช้เปน็สถานที่ผัก
ผ่อนหย่อนใจ และ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
ใต้สะพานริมแม่น้ าน่าน
พื้นที่ขนาดกวา้ว 8 ม. 
ยาว 200 ม.  หรือไม่น้อย
กวา่ 12,800 ตร.ม.  ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

    2,500,000    2,500,000     2,500,000    2,500,000  ปรับภมูิทศัน์
บริเวณริมแม่น้ า
น่าน

ประชาชนมีพื้นที่
พกัผ่อนหย่อนใจ 
พื้นที่ท ากิจกรรม
นันทนาการเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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3 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหนิ
ปอ้งกันตล่ิงพงัหมู่ที่ 1

เพื่อปอ้งกันการกัด
เซาะพื้นที่บริเวณริม
แม่น้ า

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหนิ
ปอ้งกันตล่ิงพงั ยาว
โดยประมาณ 120 ม.
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

  15,000,000               -     15,000,000  15,000,000    15,000,000 ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

แก้ไขปญัหาการกัด
เซาะของดินบริเวณ
ริมแม่น้ า

กองช่าง

4 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหนิ
ปอ้งกันตล่ิงพงัหมู่ที่ 4

เพื่อปอ้งกันการกัด
เซาะพื้นที่บริเวณริม
แม่น้ า

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหนิ
ปอ้งกันตล่ิงพงัตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

  30,000,000   28,000,000  -  -  - ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
ลดลง

แก้ไขปญัหาการกัด
เซาะของดินบริเวณ
ริมแม่น้ า

กองช่าง

  50,500,000   31,700,000   17,500,000  17,500,000    15,000,000

1.2  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์วดัคลึงคราช
 หมู่ 4

เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชนทั่วไปที่มา
ใช้จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง
 22.0 ม. ยาว24.0 ม. สูง
 6.0  ม. ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

              -      1,200,000     1,200,000              -                  -   อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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6 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์วดัแหลม
คูณหมู่ 5

เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชนทั่วไปที่มา
ใช้จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง
 22.0 ม. ยาว24.0 ม. สูง
 6.0  ม. ตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

              -      1,200,000     1,200,000              -                  -   อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา

กองช่าง

              -      2,400,000     2,400,000              -                  -   

1.3  แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างทอ่รอด
เหล่ียมคลองละวาน ม.4

เพื่อใช้เปน็ทาง
ระบายน้ าคลอง
สาธารณะในการท า
การเกษตร

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
แบบเปดิ - ปดิ  ตาม
แบบที่ก าหนด

    2,000,000  -     2,000,000    2,000,000  - ทอ่ลอดเหล่ียม
ระบายน้ า 1 แหง่

ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟู
แหล่งน้ า บงึพาด - หนอง
บวัแดง

เพื่อฟื้นฟแูหล่งน้ าให้
มีประสิทธภิาพ

ด าเนินการฟื้นฟแูหล่งน้ า
และก่อสร้างระบบการ
เชื่อมต่อระหวา่งหนองบวั
แดงกับบงึพาด

              -                 -                    -                -     150,000,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

มีสถานที่กักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง/
กรมทรัพย์ฯ

3 โครงการขุดลอกคลองละ
วาน

เพื่อเปน็การปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาภยั
แล้งและอุทกภยั

ขุดลอกคลองละวาน 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 40 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว
 2¸000 เมตร

              -                 -                 -                -        5,000,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

 ประชาชนที่ประสบ
ปญัหาภยัแล้งได้รับ
การแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง

กองช่าง/
กรมทรัพย์ฯ

4 ก่อสร้างลานตากพชืผล
ทางการเกษตร หมู่ 3

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
พื้นที่ตากผลผลิต
รักษาคุณภาพสินค้า
ทางการเกษตร

ก่อสร้างลากตากผลผลิต
กวา้ง 50 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังรอบลาน หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. ตามแบบที่
ก าหนด

    1,200,000  -  -  -      1,200,000  ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าทาง
การเกษตร

กองช่าง

3,200,000   -             2,000,000      2,000,000  156,200,000 

1.3  แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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5 ก่อสร้างลานตากพชืผล
ทางการเกษตร  หมู่ 1

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
พื้นที่ตากผลผลิต
รักษาคุณภาพสินค้า
ทางการเกษตร

ก่อสร้างลากตากผลผลิต
กวา้ง 50 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ลูกรังรอบลาน หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. ตามแบบที่
ก าหนด

 -  -  -  20,000,000  ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าทาง
การเกษตร

กองช่าง

6 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ หมู่ที่ 3,5,7

เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่งน้ าให้
พอเพยีงและทั่วถึง
ส าหรับท าการเกษตร

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ ตามแบบแปลนที่
ก าหนด

  20,000,000  -  -  -    20,000,000 สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟา้ 1แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

7 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า สถานีสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการส่งน้ าใหแ้ก่
พื้นที่ท าการเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าจ านวน 3 สถานี 
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

    2,500,000    2,500,000     2,500,000    2,500,000      2,500,000 สถานีสูบน้ า
ได้รับการซ่อม
แซ่มใหอ้ยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
เพื่อท าการเกษตร
อย่างพอเพยีง ทั่วถึง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ บงึพาด
สาธารณะประโยชน์

เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้ง
ใหเ้กษตรแบบยั่งยืน
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์

ก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์
ตามแบบที่ก าหนด

 -       800,000  -  -                -   สถานีสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ท า
การเกษตรในหน้าแล้ง
ได้

กองช่าง 
ร่วมกับ 

กรมทรัพย์ฯ

1.3  แผนงานการเกษตร 22,500,000  3,300,000   2,500,000    22,500,000 22,500,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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9 โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ หนองบวัแดง 
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1

เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้ง
ใหเ้กษตรแบบยั่งยืน
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์

ก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์
ตามแบบที่ก าหนด

 -       800,000  -  -                -   สถานีสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ท า
การเกษตรในหน้าแล้ง
ได้

กองช่าง 
ร่วมกับ 

กรมทรัพย์ฯ

10 ปรับปรุงพืน้ทีห่นองตะเข้ เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

ปรับปรุงพืน้ทีห่นอง
ตะเขต้ามแบบทีก่ าหนด

   1,000,000   1,000,000    1,000,000             -                 -   ประชาชนมีน้ า
เพือ่การเกษตร
ในฤดูแล้ง

พืน้ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดีสามารถกกั
เกบ็น้ าในฤดูน้ าได้
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง/
กรมทรัพย์

11 โครงการขดุลอกอนุรักษ์
ฟืน้ฟแูหล่งน้ าสาธารณะ
 คู คลอง หนอง บึง 
ภายในต าบลหาดสองแคว

เพือ่เป็นแหล่งกกั
เกบ็น้ าไว้ใช้ด้าน
การเกษตร เล้ียง
สัตว์ และการ
อปุโภคบริโภค

ขดุลอกคลองแหล่งน้ า
สาธารณะ คู คลอง 
หนอง บึง  ตามแบบที่
ก าหนด

  10,000,000   10,000,000              -               -                 -   ประชาชนมีน้ า
เพือ่การเกษตร
ในฤดูแล้ง

แหล่งน้ าในพืน้ที่
ต าบลหาดสองแคว
ได้รับการขดุลอก
เพือ่ให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าไว้ใช้เพือ่
การเกษตรปศุสัตว์ 
และอปุโภคบริโภค
ในฤดูแล้ง

กองช่าง/
กรมทรัพย์

11,000,000 ######### 1,000,000   -             -               
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้น่าอยู่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการศึกษา
    2.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน
ทนุการศึกษาเด็กยากจนและ
คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส 
เด็กที่ท าคุณประโยชน์แก่ต าบล

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้
เด็กยากจนและคนพกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส เด็กที่ท า
คุณประโยชน์แก่ต าบล

นักศึกษาที่จะเข้าเรียน
ในระดับปริญญาตรี

    150,000    150,000      50,000      50,000      50,000 ส่งเสริมการศึกษา
ใหเ้ด็กและ
เยาวชน ปลีะ 15
 คน

เด็กและเยาวชนได้
เข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี

กองการศึกษา

2 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปดิภาค
เรียน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษามีรายได้
เสริมระหวา่งเรียน

นักเรียน/นักศึกษา ที่
หารายได้พเิศษในช่วง
ปดิเทอม

    100,000    100,000      50,000      50,000      50,000 นักเรียนได้รับ
การจ้างงานมี
รายได้เพิ่มขึ้น

มีการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาช่วงปดิ
เทอม

กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อใหเ้ยาวชนมีความ
ตระหนักถึงหน้าที่ของตน

จัดกิจกรรม
นันทนาการเนื่องในวนั
เด็กแหง่ชาติ

     50,000      50,000      30,000      30,000      30,000 เด็กร้อยละ 90 มี
ความรักและ
สามัคคี

เด็กเยาวชนมี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

กองการศึกษา

4 โครงการพฒันาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีวสัิยทศัใน
การบริหารใหเ้ด็กได้มี
คุณภาพชีวติที่ดี

คณะกรรมการฯ
ผู้ปกครองและเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทกุคน

     20,000      20,000  -  -  - เด็กร้อยละ 80 
ได้มีพฒันาการที่
สมวยั

เด็กแลผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา 320,000 320,000 130,000 130,000 130,000  
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 พฒันาปรับปรุงภมูิทนัศ์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐาน
และน่าอยู่

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กใหไ้ด้มาตรฐาน ความ
เปน็ระเบยีบ ความปลอดภยั

เด็กได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี
และมีความปลอดภยั

    250,000    250,000  -  -  - เด็กร้อยละ 100 
อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทดีี

ศูนย์พฒันาได้
มาตรฐานความเปน็
ระเบยีบความ
ปลอดภยั

กองการศึกษา

6 โครงการวนัเยาวชนแหง่ชาติ
ต้านภยัยาเสพติด

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนมีความ
ตระหนังถึงหน้าที่ของตน

ผู้ปกครองและเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 เด็กร้อยละ 90 มี
ความรักและ
สามัคคี

เด็กเยาวชนมี
พฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อใหเ้ด็กได้รับอาหารครบ
ทกุหมู่ สุขภาพแข่งแรงตามวยั

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับ ศพด. และ
โรงเรียนในต าบล
ตลอดปงีบประมาณ

1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กร้อยละ 80 มี
พฒันาการสมวยั

เด็กมีอาหาร
กลางวนั
รับประทานครบ
ทกุคน

กองการศึกษา

8 อาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีร่างกาย
และพฒันาการสมวยั

เด็กก่อนวยัเรียนใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหาดสองแคว
และอนุบาล - ป.6 มี
สุขภาพแข็งแรง

450,000    450,000   500,000    500,000    500,000    เด็กร้อยละ 80 มี
พฒันาการสมวยั

เด็กนักเรียนมร
ภาวะโภชนาการ
เหมาะสมกับวยั

กองการศึกษา

1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา  
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 วสัดุ อุปกรณ์ส่ือการเรียน 
การสอน เด็กก่อนวยัเรียน

เพื่อส่งเสริมใหศู้นย์พฒันา
เด็กในเขต อบต. มีสือการ
เรียนการสอนได้มาตรฐาน

วสัดุอุปกรณ์สือการ
เรียนการสอนใหก้ับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

     25,000      25,000            -              -               -   ร้อยละเด็ก 
เยาวชนมี
พฒันาการสมวยั

เด็กนักเรียนมี   ส่ือ
การเรียนเหมาะสม
กับวยั

กองการศึกษา

10 โครงการพฒันาทกัษะด้าน
วชิาการของเด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว

เพื่อเปน็การพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการของเด็ก

จัดกิจกรรม เข้าค่าย
วชิาการใหก้ับเด็ก 
และเยาชน ในการ
พฒันาทกัษะด้าน
วชิาการด้านต่าง ๆ

    250,000    250,000            -              -               -   ร้อยละเด็ก
นักเรียนได้มี
พฒันาการเรียนรู้

เด็กนักเรียนได้มี
พฒันาการด้าน
วชิาการที่ดีมี
ประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

11 ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนมี
สถานที่ในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น

อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

    200,000    200,000            -              -               -   ศพด. 1 แหง่ตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

อาคารส ากรับการ
เรียนการสอนของ
เด็กก่อนวยัเรียน

กองช่าง

12 โครงการพฒันาเด็กและ
เยาวชนด้านการใช้ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนต าบลหาดสองแควได้
เรียนรู้การใช้ข้อมูลระบบ
สารสนเทศอย่างถูกต้อง
ในทางสร้างสรรค์

จัดกิจกรรม
นันทนาการในการให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบ
คอมพวิเตอร์เบื้องต้น
การใช้คอมพวิเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั

     50,000      50,000            -              -               -   ร้อยละ เด็กและ
เยาวชนต าบล
หาดสองแควได้มี
การพฒันาการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว
ได้รับกรเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
อย่างถูกต้องในทาง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา  525,000 525,000 -        -        -        
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการพฒันาการใช้ภาษา 

เพื่อการส่ือสาร
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแควได้ฝึกการ
สนทนาภาษาใน
ชีวติประจ าวนัได้

จัดฝึกอบรมการ
สนทนาด้านภาษาใน
ชีวติประจ าวนัใหก้ับ
เด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว 
จ านวน 70 คน

     50,000      50,000            -              -               -   เด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสอง
แคว ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ

เด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว
ได้รับการฝึกทกัษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กองการศึกษา

14 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่นพร้อมปพูื้นยาง
กันกระแทก

เพื่อใหเ้กิดร่มเงาและเปน็
การยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ เคร่ืองเล่น และให้
เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่น
กลางแจ้งได้อย่างปลอดภยั

ก่อสร้างหลังคาคลุม
ขนาด กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. สูง 
5.50 ม. มุงด้วย
หลังคาเหล็กรีดพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 58
 ตร.ม. ตามแบบที่
ก าหนด

    600,000    600,000            -              -               -   โครงหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น  1 
แหง่

เด็กได้เล่นสนามเด็ก
เล่นได้อย่าง
ปลอดภยั และวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองเล่น
มีอายุการใช้งานได้
ยืนยาวขึ้น

กอง
การศึกษา,
กองช่าง

650,000 650,000 -        -        -        

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการต่อเติมผนังกั้นหอ้ง

เรียนภายในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับคัด
แยกเปน็หอ้งเรียนรู้ส าหรับ
เด็กในการดูแลความ
ปลอดภยัและเปน็สัดส่วนใน
การก ากับดูแลและใหเ้รียนรู้
ในแต่ละช่วงอายุเพื่อ
พฒันาการของเด็ก

ขนาดความยาว 9.9ม.
 ,3.5 ม., 4.0 ม. สูง 
2.90 ม. (กั้น 3 ช่วง) 
ตามแบบที่ก าหนด

 -    155,000            -              -               -   เด็กมีหอ้งเพื่อการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

มีสถานที่ส าหรับ
เปน็หอ้งในการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก

กองการศึกษา

16 โครงการส่ิงประดิษฐจากเศษ
วสัดุเหลือใช้

เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็ก 
เยาวชน ประชาชนได้ทราบ
ถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการพฒันา
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆไปใช้
ประโยชน์ และสามารถ
พฒันาในเชิงพาณิช

ฝึกอบรมใหก้ับเด็ก
เยาวชน  ในต าบล
หาดสองแคว โรงเรียน
 และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

     50,000      50,000            -              -               -   ร้อยละของเด็ก
ได้รับการเรียนรู้
ในการประดิษฐ์
ส่ิงของจากวสัดุ
เหลือใช้

เด็ก เยาวชนได้รับ
ความรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
พฒันาส่ิงของจาก
เศษวสัดุเหลือใช้ 
และมีจิตส านักที่ดี
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษา

50,000   205,000 -        -        -        

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการสืบสานอนุรักษ์

วฒันธรรม ประเพณี ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การธ ารงรักษา
วฒันธรรม ประเพณี ที่ดีงาม
ของชุมชนสูงเยาวชนรุ่งหลัง 
พฒันาเปน็สังคมแหง่ภมูิ
ปญัญาและการเรียนรู้

อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับวฒันธรรม 
ประเพณีที่ดีงามใน
ชุมชนและท ากิจกรรม
ร่วมกัน ใหก้ับเด็ก
เยาวชนในต าบลหาด
สองแคว โรงเรียน 
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

     50,000      50,000            -              -               -   ร้อยละของเด็ก
ได้รับการเรียนรู้
ในเร่ืองของ
วฒันธรรม 
ประเพณี ที่ดีงาม
ของชุมชน

เด็ก เยาวชนได้รับ
ความรู้ วฒันธรรม
ประเพณี ภมูิ
ปญัญาที่มีในทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

18 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ชีวติพอเพยีง

เพื่อเปน็การเปดิโอกาสใหเ้ด็ก
 และเยาวชนได้เรียนรู้ และ
เข้าใจถึงกระบวนการ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อย่าง
ถูกต้อง และน าไปในใน
ชีวติประจ าวนัได้

ฝึกอบรมใหก้ับเด็ก
เยาวชน  ในต าบล
หาดสองแคว โรงเรียน
 และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

     50,000      50,000            -              -               -   ร้อยละของเด็ก
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการการ
ท าเกษตรอินทรีย์

เด็ก เยาวชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใน
และสามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กองการศึกษา

100,000 100,000 -        -        -        

งบประมาณและที่ผ่านมา
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    2.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ส าหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้
แก่ผู้ปกครอง เด็ก ในเร่ือง
โภชนาการส าหรับเด็กก่อน
วนัเรียน

ผู้ปกครองและ
นักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหาดสอง
แคว จ านวน 60 คน

           -        10,000      10,000      10,000      10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
โภชนาการส าหรับ
เด็ก และเด็กมี
สุขภาพและ
พฒันาการที่ดีสมวยั

กองการศึกษา

20 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหผู้้ปกครองและเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความ
เข้าใจในการดูแลรักษาฟนั
และสุขภาพช่องปากที่ดี

ผู้ปกครองของเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 30 คน  และ
เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก จ านวน  43  คน

           -        10,000  -  -  - เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ร้อยละ 
80  มีสุขภาพ
ปากและฟนัที่ดี

ผู้ปกครองและเด็ก
ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพปากและ
ฟนัที่ถูกวธิี

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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21 โครงการส่งเสริมพฒันาเด็ก
ปฐมวยัเรียนรู้เกษตรอินทรี 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 การปลูกผักแบบเกษตร
อินทรีย์และเปน็การสร้าง
ความสัมพนัธ ์ความรัก 
ความอบอุ่น ความผูกพนั
ระหวา่งเด็ก ครู ผู้ปกครอง

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ครู ผู้ปกครอง  
ร่วมกันท ากิจกรรม
การปลูกพชืผักแบบ
เกษตรอินทรีย์ จ านวน
  30 คน

           -              -        10,000      10,000      10,000 เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้ปกครองและเด็ก
ใน ศพด. ได้
แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และได้ท า
กิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมของเด็กใน
การท ากิจกรรม

กองการศึกษา

    2.1  แผนงานการศึกษา -        20,000   20,000   20,000   20,000   
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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22 โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวยัด้วย
เทคโนโลยี่สารสนเทศ และ
เปน็กรอบแนวทางในการ
ส่งเสริมพฒันา ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
ระดับประฐมวยั

จัดหาชุดอุปกรณ์ตาม
โครงการคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLTV  จ านวน 1 ชุด
 ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนด

           -        30,700            -              -               -   ติดต้ังระบบ
สารสนเทศ DLTV
 จ านวน 1 ชุด

เด็กใน ศพด. มี
อุปกรณ์การพฒันา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ระดับประฐม
วยั และครู มี
ความรู้ทกัษะใน
การจัดการศึกษาได้
อย่างถูกต้อง สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพเทา่เทยีมกัน

กองการศึกษา

23 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวยั ทอ้งถิ่นไทย ผ่าน
การเล่น

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัใน
ทอ้งถิ่นมีพฒันาการสมบรูณ์
 ตามวยัทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา ผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญญา จ านวน
 2 ฐานตามแบบที่
ก าหนด

           -      138,600            -              -               -   เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีพฒันา
ตามวยั

เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มี
พฒันาการสมบรูร์
ตามวยั

กองการศึกษา

-        169,300 -        -        -        

    2.1  แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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24 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพนักเรียนกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เพื่อส่งเสริมพฒันานักเรียน
ในกิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มของ
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว

     85,000      85,000      85,000      85,000      85,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้มี
พฒันาการเรียนรู้

เด็กนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

25 โครงการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลหาดสองแคว

เพื่อใหน้ักเรียนได้มีโอกาส
ออกไปศึกษาดูงานสถานที่
แหล่งเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต
 และรู้จักสถานที่ส าคัญต่าง ๆ

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว

           -              -        50,000      50,000      50,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้มี
พฒันาการเรียนรู้

เด็กนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

85,000   85,000   135,000 135,000 135,000  

3,460,000 3,804,300 2,015,000 2,015,000 2,015,000 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้มคุีณภาพปลอดภัยในมาตรฐาน และมกีารบริหารจัดการดา้นการตลาดทีม่ปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่  3    ดา้นการเกษตร

    3.1  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินกู้ยืมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

ต าบลหาดสองแคว
เพื่อสนับสนุนเงินทนุ
หมุนเวยีนใหก้ับกลุ่ม
อาชีพ

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพในต าบลหาดสอง
แคว

  350,000    350,000   100,000    100,000     100,000 ร้อยละกลุ่มเกษตรกร
 และกลุ่มอาชีพใน
ต าบล  มีความพงึ
พอใจ

กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพมีเงินทนุ
หมุนเวยีนเปน็การ
เพิ่มรายได้ใหก้ับ
ประชาชน

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมพฒันาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อปฏบิติัตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ปฏบิติัตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงได้
อย่างถูกต้อง

30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ร้อยละประชาชน
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้

ประชาชนด าเนิน
ชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้สารชีวภณัฑ์ปอ้งกันศัตรูพชื

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหเ้กษตรกร
ในปุ๋ยอินทร์ และสาร
ชีวภณัฑ์ในการท า
การเกษตร

อบรมใหค้วามรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีว
ภณัฑ์ต่าง ๆ

30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ประชาชนร้อยละ 80
 มีความพงีพอใจใน
ระดับดี

เกษตกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้กับ
ผลิตทางการเกษตร
เพื่อเปน็เกษตร
ปลอดสารพษิ

ส านักปลัด

    3.1  แผนงานการเกษตร 410,000 410,000  160,000  160,000  160,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้

และอนุรักษพ์นัธไ์ม้ในพื้นที่
สาธารณะต าบลหาดสองแคว

เพื่ออนุรักฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะภายในต าบล

10,000    10,000    10,000    10,000     10,000     ร้อยละพื้นที่ปา่เพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ช่วย
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

10,000    10,000    10,000    10,000     10,000     

420000 420000 170000 170000 170000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทอ่งเที่ยวจุดสาธติ
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เพิ่มวสัิยทศัน์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดใหต้ าบลหาดสองแคว
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
เศรษฐกิจพอเพยีง

150,000  -       -       -          -          1 แหง่ ต าบลหาดสองแควมี
แหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการรวบรวม
และอนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น
ใหค้งอยู่สืบไป

ประชาชน เด็ก เยาวชน 
ต าบลหาดสองแคว

50,000          -            -              -              -   ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ

พอใจ

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ได้รู้จัก และ
อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

3 โครงการเปดิทองหลังพระ
ทอ่งเที่ยวสืบสานโครงการ
พระราชด าริ

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
พฒันาทศันคติและแนวทาง
ในการพฒันาตนเองและ
ทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชน์

คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.
 พนักงานส่วนทอ้งถิ่น 
ลูกจ้าง  ผู้น าชุมชน  ฯลฯ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้นอก
สถานที่

300,000  -       -       -          -          1  คร้ัง/ปี กลุ่มเปา้หมายได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
แนวทางพระราชด าริ

กองการศึกษา

500,000 0 0 0 0

ยุทศาสตรท์ี่   4    ด้านศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม นันทนาการ  การทอ่งเที่ยว และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน    (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาทางวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว

ยุทศาสตร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประเพณีทอ้งถิ่น

และกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อใหป้ระชาชนร่วม
อนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่น

เข้าร่วมประเพณีทอ้งถิ่น 
ใหก้ับวดัในเขตพื้นที่  อปท.
 จ านวน 4  แหง่

10,000 - - - - ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพงึ
พอใจในระดับดี

มีการอนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการงานประเพณีไหลแพ
ไฟและพธิขีอบคุณพชืพนัธุ์
ธญัญาหารและสายน้ าน่าน

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนร าลึกถึงพระคุณ
ของพชืพนัธุธ์ญัญาหาร
และสายน้ า ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวและสร้างรายได้
ใหท้อ้งถิ่น ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณีวฒันธรรม
ของชุมชนลาวเวยีง

กิจกรรมไหลแพไฟ และ
พธิขีอบคุณพชืพนัธ์
ธญัญาหารและสายน้ าน่าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพงึ
พอใจในระดับดี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความใน
การร าลึกถึงพระคุณ
ของพชืพนัธุธ์ญัญาหาร
 และได้ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว เปน็การสืบ
สานวฒันธรรมชุมชน
ลาวเวยีง

กอง
การศึกษา

6 โครงการงานสงกรานต์รดน้ า
ด าหวัผู้สูงอายุ

เพื่อร่วมอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
อันดีงามของทอ้งถิ่นใหค้ง
อยู่และสืบสานประเพณี
ต่อไป

จัดประเพณีสงกรานต์ สง
น้ าพระ และรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุเพื่อเปน็การแสดง
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

50,000 - - - - กลุ่มเปา้หมาย
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ

มีการอนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรม 
ประเพณีของทอ้งถิ่น
ใหค้งอยู่สืบไป

กอง
การศึกษา

560,000 500,000 500,000 500,000 500,000

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทศาสตร์ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการประเพณีวนัลอย

กระทง
เพื่อร่วมอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของทอ้งถิ่นใหค้ง
อยู่และสืบสานประเพณี
ต่อไป

ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทงกันอย่างทั่วถึง

50,000 - - -            -   ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพงึ
พอใจในระดับดี

ประชาชนให้
ความส าคัญ เหน็
คุณค่า ของงาน
ประเพณีลอยกระทง

กอง
การศึกษา

8 โครงการย้อนร าลึกเส้นทาง
ประวติัศาสตร์ ร.5 เสด็จเมือง
 ตรอนตรีสินธุ์

เพื่อร าลึกถึงพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองต
รอนตรีสินธุแ์ละเปน็การ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

จัดกิจกรรมโครงการย้อน
ร าลึกเส้นทาง
ประวติัศาสตร์รัชกาลที่ 5 
เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์

60,000    60,000  60,000  60,000     60,000     ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพงึ
พอใจในระดับดี

ประชาชนได้ทราบ
พระราชประวติัและ
พระกรณียกิจของ 
รัชกาลที่ 5 และ
เร่ืองราวความเปน็มา
ในอดีต

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนวถิีชีวติ
ชุมชนต าบลหาดสองแคว

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมของชุมชน และ
ท าใหเ้กิดพื้นที่สาธารณ
ของประชาชนในการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมถนนสาย
วฒันธรรมในชุมชนใน
ต าบลหาดสองแคว

240,000  240,000 240,000 240,000    240,000   จ านวน 12 คร้ัง/ปี เกิดพื้นที่สาธารณะให้
ประชาชนได้จัด
กิจกรรมและเปน็การ
อนุรักษสื์บสาน
ประเพณีวฒันธรรม

กองการศึกษา

10 โครงการการจัดวนัส าคัญทาง
ศาสนา และรัฐพธิี

เพื่อส่งเสริมใหศ้าสนิกชนได้
เข้าวดัปฏบิติัธรรมและงาน
รัฐพธิี

ประชาชนร่วมกันประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และ
รัฐพธิต่ีาง ๆ

20,000    - - - - จ านวน 2 คร้ัง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทศาสตร์ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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370,000  300,000 300,000 300,000    300,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น
เพื่อศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้การด ารงชีวติจาก
อดีตสู่ปจัจุบนั

จัดกิจกรรมโครงการใหก้ับ
เยาวชน ประชาชนต าบล
หาดสองแคว

20,000    - - - - จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้เรียนรู้
การด ารงชีวติของ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธต้์านยาเสพติด
ระดับต าบล,อ าเภอ,จังหวดั

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายและการแข่งขันกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬา
ใหก้ับคณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน ลูกจ้าง
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

60,000    - 100,000 100,000    100,000   ประชาชนร้อยละ
 70 มีความพงึ
พอใจ

ประชาชนใน อปท. มี
สุขภาพที่แข็งแรง

กอง
การศึกษา

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การร่วมแข่งขันกีฬาของกลุ่ม
เยาวชนต าบลหาดสองแคว

เพื่อใหเ้ยาวชนต าบลได้เกิด
ความรู้รักสามัคคีหา่งไกล
จากยาเสพติดและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬาใหก้ับ
เด็กและเยาวชนต าบลหาด
สองแคว

20,000    - - - - กลุ่มเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใน
ระดับดี

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาวา่งเกิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด
สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

14 โครงการส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพนักกีฬาเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
นักกีฬาเยาวชนต าบลหาด
สองแควเพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬา
ใหก้ับเด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว

30,000    - - - - กลุ่มเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใน
ระดับดี

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาวา่งเกิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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130,000  100,000 100,000    100,000   

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่

ที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการออกแบบลายผ้าทอ
มือของชุมชนหาดสองแคว

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น และความ
เปน็อัตลักษณ์ของศิลปะ
การทอผ้าของชุมชน 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบลายผ้าที่
เปน็เอกลักษณ์

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบลายผ้า โดยมี
ความเปน็เอกลักษณ์ และ
สะทอ้นถึงวถิีของชุมชน
ต าบลหาดสองแคว

- 20,000  20,000  - -          ต าบลหาดสอง
แควมีลายผ้าที่
เปน็เอกลักษณ์
ของตนเอง

การทอผ้าของชุมชน
หาดสองแคว มีอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจนและมี
มูลค่าเพิ่ม  เปน็การ
อนุรักษส่์งเสริม
ศิลปะวฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

16 โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบ
สานศิลปวฒันธรรมการทอ
ผ้าของชุมชนลาวเวยีงต าบล
หาดสองแคว

1.เพื่อเปน็การส่งเสริม 
ฟื้นฟ ูสืบสาน และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมการทอผ้า
ของชุมชนลาวเวยีงใหฟ้ื้น
กลับขึ้นมา

ประชาชนในต าบลหาด
สองแคว จ านวน  20  คน

30,000    - - - -          ประชาชนใน
ต าบลหาดสอง
แคว ร้อยละ 80 
เกิดความ
ภาคภมูิใจในส่ิงที่
เปน็มรดกภมูิ
ปญัญาทาง
วฒันธรรมของ
ชุมชน

ผู้เข้าร่วมการอบรมทกุ
คนสามารถเข้าใจ
วธิกีารทอผ้า เกิด
ความภาคมูมิใจในส่ิงที่
เปน็มรดกภมูิปญัญา
ทางวฒันธรรมของ
ชุมชน

ส านักปลัด

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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30,000    20,000  20,000  -          

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่

ที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวชุมชนบา้นหาดสอง
แคว

เพื่อส่งเสริม พฒันา 
ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในชุมชนใหม้ีความ
สวยงามและพร้อมส าหรับ
รองรับนักทอ่งเที่ยว

ต าบลหาดสองแควมีแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่สวยงาม

- - 50,000  1,000,000 1,000,000 มีจ านวน
นักทอ่งเที่ยวเข้า
มาใช้บริการไม่
ต่ ากว ่1,000 
คน/ปี

แหล่งทอ่งเที่ยวภายใน
ชุมชนมีความสวยงาม
เปน็ที่รู้จักของ
นักทอ่งเที่ยวมากขึ้น

ส านักปลัด

18 โครงการจัดท าแผนพฒันา
การทอ่งเที่ยวของชุมชน

เพื่อวางแผนและจัดท า
แผนพฒันาการทอ่งเที่ยว
ของชุมชน

จัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเหน็ในการจัดท า
แผนพฒันาการทอ่งเที่ยว
ของชุมชน

- - 20,000  20,000     20,000     แผนพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว จ านวน
 1 แผน

ต าบลหาดสองแคว มี
แผนพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวของชุมชน
เพื่อบริสารจัดการการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัด

19 โครงการการจัดงานพระราช
พธิแีละรัฐพธิี

เพื่อส่งเสริมใหศ้าสนิกชนได้
เข้าวดัปฏบิติัธรรมและงาน
รัฐพธิี

ประชาชนร่วมกันประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และ
รัฐพธิต่ีาง ๆ

8,400     8,400    8,400    8,400       8,400       ตามข้อตกลง 
อปท.กับ
ปกครองอ าเภอ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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20 โครงการออกร้านและ
กิจกรรมของอ าเภอตรอน
สนับสนุนการจัดงานพระยา
พชิัยดาบหกัและงานกาชาด
จังหวดัอุตรดิตถ์

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และสร้างรายได้ใหก้ับ
ประชาชนชาวจังหวดั
อุตรดิตถ์

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอต
รอน และบคุคลทั่วไป

25,000    25,000  25,000  25,000     25,000     ตามข้อตกลง 
อปท.กับ
ปกครองอ าเภอ

สามารพเผยแพร่การ
จัดงานพระยาพชิัย
ดาบหกัและงาน
กาชาดจังหวดัอุตรดิตถ์

กองการศึกษา

33,400    33,400  103,400 1,053,400 1,053,400 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หย่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการประชาสัมพนัธก์าร

จัดงานประเพณีไหลแพไฟ
และพธิขีอบคุณพชืพนัธุ์
ธญัญาหารและสายน้ า
อ าเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนอ าเภอตรอน
ในการประชาสัมพนัธ์
ประเพณีไหลแพไฟ และ
พธิขีอบคุณพชืพนัธุ์
ธญัญาหารและสายน้ า

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอต
รอน และบคุคลทั่วไป

15,000    15,000  15,000  15,000     15,000     ตามข้อตกลง 
อปท.กับ
ปกครองอ าเภอ

สามารถเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีอันดี     
อ าเภอตรอน

กองการศึกษา

22 โครงการจัดขบวนแหแ่ละ
กิจกรรมของอ าเภอตรอน
สนับสนุนการจัดงานลางสาด
หวานและสินค้า OTOP 
เมืองอุตรดิตถ์

เพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
เผยแพร่ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอต
รอน และบคุคลทั่วไป

17,000    17,000  17,000  17,000     17,000     ตามข้อตกลง 
อปท.กับ
ปกครองอ าเภอ

สามารถเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีอันดี     
อ าเภอตรอน

กองการศึกษา

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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23 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม
พชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อใหท้ราบถึงทรัพยากร
วฒันธรรมและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น ในต าบล

กิจกรรมส ารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
วฒันธรรมและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นในพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว

-        -       20,000  20,000     20,000     ประชาชนมีความ
เข้าใจเร่ือง
พนัธกุรรมพชื
มากขึ้น

มีข้อมูลทรพยัากร
วฒันธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นเปน็
ฐานข้อมูล

32,000    32,000  52,000  52,000     52,000     

1,655,400  885,400   1,075,400 2,005,400    2,005,400    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้น่าอยู่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็มคุีณภาพชวีิตทีด่ี

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่วา่วา่จะ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรถ
ไข้เลือกออกในพื้นที่ต าบล
หาดสองแคว

มีการจัดการดูแลและ
ควบคุมปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออกตามฤดูกาล

   200,000     200,000      50,000      50,000      50,000 7  หมู่บา้น ชุมชนปลอดการเกิด
โรคไข้เลือดออก

ส านักปลัด

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงภยัของโรคติดต่อ
เพื่อสามารถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคได้

ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์
การปอ้งกันควบคุม
โรคติดต่อ

50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     7 หมู่บา้น ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้

เพื่อปอ้งกันการเกิดโรคพษิ
สุนัขบา้ในเขตพื้นที่

รณรงค์การฉีดวคัซีน
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

     50,000       50,000      50,000      50,000      50,000 สุนัขและแมว 
800 ตัว

ชุมชนปลอดโรคพษิ
สุนัขบา้

ส านักปลัด

4 โครงการเยี่ยมเยือนถึงเรือน
ถึงถิ่น

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยติด
เตียง ผู้สูงอายุติดบา้น

เยี่ยมบา้นใหก้ าลังใจ
ผู้ปว่ยติดเตียง  ผู้สูงอายุ
ติดบา้น

20,000     50,000      50,000     50,000     50,000     7 หมู่บา้น ผู้ปว่ยติดเตียง 
ผู้สูงอายุติดบา้น
ได้รับการดูแล

ส านักปลัด

320,000   350,000    200,000    200,000    200,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

5.1  แผนงานสาธารสุข

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทศาสตร์ที ่   5   ดา้นสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
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5.1  แผนงานสาธารสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่วา่วา่จะ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การดูแลสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี

ใหค้วามรู้ในการดูแล
สุขภาพถึงครัวเรือน

50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     7 หมู่บา้น ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ

ส านักปลัด

6 โครงการสนันสนุนครวบครัว
อบอุ่น

เพื่อสร้างความอบอุ่น ความ
รัก เอกใจใส่ในครอบครัว

จัดกิจกรมร่วมกันใหค้น
ในครอบครัว

50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     1 คร้ัง/ปี มีสถาบนัครอบครัว
ที่อบอุ่น มั่นคง

ส านักปลัด

7 โครงการยินดีมีใจกับสมาชิก
ใหม่ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมและดูแลเด็กแรก
เกิด หญิงหลังคลอด

ส่งเสริมสุขภาพเด็กแรก
เกิด

50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     7 หมู่บา้น เด็กแรกเกิดมี
สุขภาพที่ดี

ส านักปลัด

8 โครงการร่วมใจอาหาร
ปลอดภยัสู่ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการดูแลร้านค้า 
การใหบ้ริการคนในชุมชน

ออกตรวจประเมิน
ร้านค้าสีขาว

14,000     20,000      20,000     20,000     20,000     1 คร้ัง/ปี ชุมชนมีร้านค้าที่ได้
ได้มาตราฐาน

ส านักปลัด

9 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น
ในพระราชประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การเวชศาสตร์ปอ้งกันอย่าง
ง่าย ๆ

ฝึกอบรมด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรคอย่างง่าย 
ใหก้ับประชาชน  หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6

16,600     16,600      - - - ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนได้น า
ความรู้กลับไป
ช่วยเหลือประชาชน
ในหมู่บา้นของตนได้

ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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180,600   186,600  170,000 170,000  170,000 

5.1  แผนงานสาธารสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม

เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีไทยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ และเพื่อการขยาย
ระบบบริการคัดกรองมะเร็ง
เต้านม ด้วยการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
ใหก้ับประชาชน หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7

18,200     18,200      -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนได้น า
ความรู้กลับใป
ช่วยเหลือประชาชน
ในทอ้งถิ่นของตนได้

ส านักปลัด

11 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ เพื่อช่วยเหลือใหก้าร
รักษาพยาบาล ปอ้งกันโรค 
ส่งเสริมและฟื้นฟสุูขภาพ
อนามัยของประชาชน

ออกตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ใหก้ับประชาชน
ในพื้นที่ต าบลหาดสองแคว

44,000     44,000      -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
 อนามัยที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

12 โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียนและ
ชุมชน

เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบ
การสุขาภบิาลอาหารที่ดีใน
โรงเรียนและชุมชนใหม้ี
คุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภยั

พฒันาระบบสุขาภบิาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
และชุมชน

29,800     29,800      -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนมี
สุขาภบิาลที่ดีมี
คุณภาพ ยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

     92,000       92,000            -               -              -   
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5.1  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอด มี
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็มศักยภาพ

การใหบ้ริการการดูแล
อนามัยแม่และเด็กขั้น
พื้นฐาน โดยแสวงหาคน
ในพื้นที่ เพื่อท าหน้าที่
เปน็ผู้ใหบ้ริการ แล้ว
อบรมผู้ใหบ้ริการ ทั้งด้าน
ความรู้ วธิกีารและ
เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ
การใหบ้ริการงานอนามัย
แม่และเด็ก  ตลอดจน
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเปน็ในการใหบ้ริการ

11,600     11,600      - - - ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

แม่และเด็กมี
อนามัยที่เข็งแรง

ส านักปลัด

14 โครงพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ใหก้ับประชาชนต าบลหาด
สองแคว

กิจกรรมในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของแต่ละ
หมู่บา้น

- - 140,000    140,000    140,000    ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความรู้และเข้าใจถึง
ปจัจัยที่ท าใหต้นเอง
มีสุขภาพร่างกายที่
สมบรูณ์แข็งแรง

ส านัก
ปลัด-

คณะกรรม
การหมู่บา้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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11,600     11,600      140,000    140,000    140,000    

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปญัหายาเสพติด To be 
number one

เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ
ชุมชนได้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยการ
สนับสนุนของสังคมและเปน็
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปอ้งกันสารเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

จัดกิจการในการส่งเสริม
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาร
เสพติดในกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป

19,800     19,800      -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เข้าใจถึงภยัของสาร
เสพติดและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

ส านักปลัด

16 โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี
เร่ิมด้วยที่ตัวเรา

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชนทกุกลุ่มวยั
 สร้างสุขภาพที่ดี

เกิดกิจกรรมการออก
ก าลังกายร่วมกันของ
ประชาชนทกุกลุ่มวยัใน
ต าบลหาดสองแคว

- 50,000      50,000     50,000     50,000     ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนทกุกลุ่มวยั
ได้สร้างสุขภาพที่ดี
ด้วยการออกก าลัง
กาย

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

17 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีความรู้
ความสามารถและทกัษะ
การปลูกพชืผักสวนครัว
ปลอดสารพษิ

มีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมการบริโภคผัก
ปลอดสารพษิในชุมชน

- 50,000      - - - ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปลูกผักปลอดสารพษิ

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
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19,800     119,800    50,000     50,000     50,000     

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่วา่วา่จะ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการตรวจสารเคมีใน

เลือดในชุมชน
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
ตรวจประเมินและคัดกรอง
ความเส่ียงทางสุขภาพจาก
การใช้สารเคมี

ได้รับความรู้ความเข้าใจ
การส่งเสริมสุขภาพ
ปอ้งกันตนเองจากความ
เส่ียงทางสุขภาพ

-          70,000      70,000     70,000     70,000     ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนความรู้
ความเข้าใจการ
ปอ้งกันตนเองจาก
การใช้สารเคมี

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

19 โครงการไหวพ้ระ 9 วดั เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ
หา่งไกลจากโรคซึมเศร้า

ผู้สูงอายุในชุมชนได้มา
พบปะจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกัน

-          30,000      - - -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี ได้ใช้
เวลาวา่งร่วมกัน

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

20 โครงการเสริมสร้างการบริโภค
เกลือไอโอดีนปอ้งกันโรคคอ
พอก

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน
ต าบลได้รับประทานอาหาร
ที่มีเกลือไอโอดีนปอ้งกัน  
โรคคอพอก  และโรคอื่นๆ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เพื่อใหค้วามรู้ ความ
เข้าใจและประโยชน์ของ
การบริโภคเกลือไอโอดีน

-          20,000      20,000     20,000     20,000     1 คร้ัง/ปี ประชาชนในต าบล
หาดสองแควได้
รับประทานอาหาร
ที่มีเกลือไอโอดีน

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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21 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ต้ังทอ้ง

เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ ์
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ และมีความรู้ในการ
รับประทานอาหารที่ เปน็
ประโยชน์

ส่งเสริมสุขภาพของหญิง
มีครรภแ์ละทารกในครรภ์

-          30,000      30,000     30,000     -          หญิงต้ังครรณ์
และเด็กทารกมี
น้ าหนักตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เด็กแรกเกิดมี
สุขภาพที่ดี

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.
ประจ า
หมู่บา้น

-          150,000    120,000    120,000    90,000     

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่วา่วา่จะ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก
ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารใน
ชุมชน

เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหารใน
ชุมชน

ประชาสัมพนัธ ์ผลเสีย
ของการใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร และรณรงค์
 ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร

-          20,000      20,000     20,000     -          1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจถึง
ผลเสียของการใช้
กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร และ ลด ละ 
เลิกใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร

ส านักปลัด
 ร่วมกับ 
อสม.

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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23 โครงการชุมชนต าบลหาดสอง
แคว ร่วมใจ ใส่ใจ คัดกรอง
โรคเบาหวาน และความดัน
โลหติสูง

เพื่อตรวจคัดกรองประชาชน
กลุ่มส่ียงหาผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหติสูงรายใหม่ใหไ้ด้รับ
การรักษาดูแลสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับ
การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง

-          100,000    100,000    100,000    -          ร้อยละของกลุ่ม
เส่ียงได้รับการ
คัดกรอง
ตรวจหา
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง

กลุ่มเส่ียงที่ตรวจคัด
กรองพบ
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหติสูง 
ได้รับการรักษา
ต้ังแต่ในระยะ
เร่ิมแรกเพื่อลด
ความรุนแรงของ
โรคและสามารถหาย
เปน็ปกติได้

ส านัก
ปลัด/ รพ.
สต.หาด
สองแคว/
อสม.

5.1  แผนงานสาธารณสุข -       120,000 120,000 120,000 -       

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่วา่วา่จะ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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24 โครงการหาดสองแควร่วมใจ 
หา่งไกลปวดเมื่อย

เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดความรู้
และการปฏบิติัเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
และวยัท างานที่ถูกต้อง ช่วย
ลดบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ
และวยัท างาน

เกิดกิจกรรมการสร้าง
เสริมความรู้และ
นวตักรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุในต าบล
หาดสองแคว

-          21,000      -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจและการ
ปฏบิติัตนเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
เพื่อการมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัด/ รพ.
สต.หาด
สองแคว

-          21,000      -          -          -          

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมใหผู้้ด้อยโอกาส
ได้มีอาชีพและรายได้เสริม

จัดหาเคร่ืองยังชีพหรือ
เงินช่วยเหลือใหก้ับ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
อบต.หาดสองแคว

100,000   100,000    100,000    100,000    100,000    1,000  คน ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเปน็
ธรรม

ส านักปลัด

2 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล
หาดสองแคว

เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมใน
การพฒันาความสามารถใน
การดูแลรักษาสุขภาพ

จัดกิจกรรมใหก้ับผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ต าบลหาด

สองแคว

1,000,000    1,000,000  - - - กลุ่มผู้สูงอายุ 
700  คน

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมในการ
พฒันาความสามารถ
ในการดูแลรักษา
สุขภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ือกายอุปกรณ์
ส าหรับคนพกิาร

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการใช้ชีวติประจ าวนั
ใหแ้ก่คนพกิารในต าบลหาด
สองแคว

จัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือคนพกิารเพื่อ
ปรับสภาพแวดล้อม
ใหแ้ก่คนพกิาร

30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ผู้พกิาร 200  คน คนพกิารมีอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือ
ตนเองได้

ส านักปลัด

1,130,000    1,130,000  130,000    130,000    130,000    

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เพื่อเปน็การอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการพฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส ใหม้ีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชมรมผู้สูงอายุ

100,000   100,000    100,000    100,000    100,000    ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ถึงพอใจ

ชมรมผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน

ส านักปลัด

5 โครงการศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน

เพื่อส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว สร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว

สร้างความสัมพนัธภ์าพที่
ดีในครอบครัว

30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชน มี
ความถึงพอใจ

ครอบครัวมีความรัก
มีความอบอุ่นเพิ่ม
มากขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ใหม้ี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติ และ
ส่งเสริมอาชีพ ใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ร้อยละ
กลุ่มเปา้หมาย  
มีความพงึพอใจ

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
ได้มีการพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

7 อบรมสถาบนัครอบครัวกับ
การด ารงชีวติอย่างพอเพยีง

เพื่อสร้างอาชีพใหแ้ก่
ประชาชนต าบลหาดสองแคว

ฝึกอบรม/ฝึกปฏบิติัอาชีพ
ใหก้ับกลุ่มเปา้หมายใน
ต าบลหาดสองแคว

30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     กลุ่มเปา้หมาย 
มีความพงึพอใจ

กลุ่มเปา้หมายมี
อาชีพเพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

190,000   190,000    190,000    190,000    190,000    

5.2  แผนงานะสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ศูนย์บริการคนพกิารต าบล

หาดสองแคว
เพื่อเปน็การประสานงาน
หน่วยงานของรัฐ ที่มีอ านาจ
ใหค้วามช่วยเหลือคนพกิาร 
ฟื้นฟดู้านอาชีพ การดูแล
รักษาพยาบาล การได้รับ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความพกิาร

คนพกิารในเขตพื้นที่
ต าบลหาดสองแคว   
จ านวน  170 คน

20,000     20,000      -          -          -          กลุ่มผู้พกิาร 
ได้รับการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติเพิ่มขึ้น

เปน็ศูนย์รวมในการ
ประสานงานของ
หน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจใหค้วาม
ช่วยเหลือคนพกิาร

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมด้านสิทธคิน
พกิาร

เพื่อเปน็การประสานงาน
หน่วยงานของรัฐ ที่มีอ านาจ
ใหค้วามช่วยเหลือคนพกิาร 
ฟื้นฟดู้านอาชีพ การดูแล
รักษาพยาบาล การได้รับ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความ
พกิาร เปน็การส่งเสริม
ความรู้ทางด้านสิทธใิหแ้ก่
คนพกิารเข้าถึงสิทธขิอง
ตนเอง

คนพกิารในเขตพื้นที่
ต าบลหาดสองแคว   
จ านวน  203 คน

-          20,000      -          -          -          กลุ่มผู้พกิาร 
ได้รับการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติเพิ่มขึ้น      
        - มี
ความรู้เร่ือง
สิทธขิองคน
พกิาร

เปน็ศูนย์รวมในการ
ประสานงานของ
หน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจใหค้วาม
ช่วยเหลือคนพกิาร  
               - มี
ความรู้เร่ืองสิทธิ
ของคนพกิาร

ส านักปลัด

20,000     40,000      -          -          -          

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม 
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10 โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยใหแ้ก่คนพกิาร/
ผู้สูงอายุ

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง
สภาพที่อยู่อาศัยใหแ้ก่คน
พกิาร/ผู้สูงอายุในต าบลหาด
สองแคว

ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมบา้นผู้พกิาร/
ผู้สูงอายุต าบลหาดสอง
แคว จ านวน 5 หลัง

- 100,000    100,000    100,000    100,000    บา้นผู้พกิาร/
ผู้สูงอายุ  มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีขึ้น

ผู้พกิาร/ผู้สูงอายุใน
ต าบลหาดสองแคว
ได้รับการซ่อมแซม/
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่
คนพกิาร

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
ใหก้ับผู้พกิาร

ผู้พกิารมีอาชีพและมี
ทกัษะวชิาชีพเพื่อเล้ียง
ตนเองได้

-  - 20,000      - - ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ผู้พกิารได้รับความรู้ 
 ทกัษะวชิาชีพ  
เพื่อใหค้นเองมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

12 โครงการ/กิจกรรมด้านการ
กุศลเพื่อมนุษยธรรมของกิ่ง
กาชาดอ าเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอตรอน

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พบิติั และผู้ด้อยโอกาส
ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

15,000     15,000      15,000     15,000     15,000     ตามข้อตกลง 
อปท.กับ
ปกครองอ าเภอ

ผู้ประสบภยั
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ

ส านักปลัด

15,000     115,000    135,000    115,000    115,000    

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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13 โครงการบรรเทาทกุข์และ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัและผู้ด้อยโอกาส
ในจังหวดัอุตรดิตถ์ของเหล่า
กาชาดจังหวดัอุตรดิตถ์

เพื่ออุดหนุนโครงการ
บรรเทาทกุข์และช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยัและ
ผู้ด้อยโอกาสในจังหวดั
อุตรดิตถ์

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พบิติั และผู้ด้อยโอกาส
ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

15,000     15,000      - - - ตามข้อตกลง 
อปท.กับกาชาด

ผู้ประสบภยั
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ

ส านักปลัด

14 โครงการสนับสนุนพฒันา
สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่ออุดหนุนโครงการพฒันา
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
หาดสองแคว

กิจกรรมในการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาะรณสุข

105,000   -          -          -          -          ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ส านักปลัด

120,000   15,000      -          -          -          

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.3  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ใหก้ับคนชราที่ยากจนถูก
ทอดทิ้งไม่สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได้ในเขต 
อปท.ใหท้ั่วถึงและครอบคุม

คัดเลือกผู้สูงอายุและจ่าย
เบี้ยยังชีพ จ านวน  700 
 คน

6,000,000 6,000,000  6,000,000 6,000,000 6,000,000 700   คน คนชราที่ยากจนไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ได้รับการ
ช่วยเหลือทั่วถึงและ
เปน็ธรรม

ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่คนพกิาร

เพื่อส่งเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ใหก้ับผู้พกิารที่จดทะเบยีน
ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร
และมีความพกิารจนไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้

คัดเลือกผู้พกิารและจ่าย
เบี้ยยังชีพ จ านวน  160 
 คน

1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 1,500,000 160  คน ผู้พกิารในเขต อบต. 
ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเปน็ธรรม

ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยโรคเอดส์

เพื่อส่งเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวนิิจฉัย
แล้วมีความเปน็อยู่ยากจน 
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล

ส่งเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ที่มี
สิทธจิะได้รับสิทธ ิ 
จ านวน  5  คน

5,000       18,000      18,000     18,000     18,000     5  คน ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต 
อบต. ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเปน็ธรรม

ส านักปลัด

7,505,000     7,518,000      7,518,000      7,518,000      7,518,000      

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.3  แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
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4 กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและจัดสวสัดิการให้
ประชาชน

เพื่อสนับสนุนกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ

250,000   250,000    250,000    250,000    250,000    ร้อยละ
ประชาชน มี
ความพงึพอใจ

ประชาชนทั่วไป
ได้รับสวสัดิการการ
ดูแลสุขภาพที่ดี
อย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

5 กองทนุสวสัดิการชุมชนบา้น
หาดสองแคว

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และจัดสวสัดิการให้
ประชาชน

เพื่อสนับสนุนกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบล
หาดสองแคว

   100,000     100,000     100,000 100,000    100,000    ร้อยละ
กลุ่มเปา้หมาย 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
สวสัดิการของ
กองทนุสวสัดิการฯ

ส านักปลัด

350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        

624,000      931,000       680,000      680,000      650,000      
1,475,000    1,490,000    455,000      435,000      435,000      
7,855,000    7,868,000    7,868,000    7,868,000    7,868,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้น่าอยู่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็มคุีณภาพชวีิตทีด่ี

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 พฒันาบคุลากร พฒันาองค์ความรู้และ

พฒันาประสิทธภิาพการ
บริหารงานของ พนง. 
ผู้บริหาร ส.อบต.

จัดส่ง ผู้บริหาร ส.อบต. 
บคุลากรไปอบรมตาม
หลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏบิติัหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับถ่ายโอนและหลักสูตรที่
มีความส าคัญต่อการปฏบิติั
หน้าที/่บริหารงาน

200,000   200,000   -         -         -         10 คน/ปี ผู้บริหาร ส.อบต. 
บคุลากร อบต. มี
ศักยภาพในการ
บริหารและ
ปฏบิติังานเพิ่มมาก
ขึ้น

ทกุส่วนงาน

2 โครงการน าเสนอผลงานและ
ประชาสัมพนัธโ์ครงการต่าง ๆ
 ของ อบต.

เพื่อเปน็การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานใหป้ระชาชน
ได้รับทราบและร่วม
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของ อบต.

ประชาสัมพนัธผ์ลการ
ด าเนินงาน แถลงผลการ
ด าเนินการประจ าป ีและจัด
นิทรรศการผลการด าเนินงาน

90,000     100,000   -         -         -         ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระดับดี

ประชาชนได้
รับทราบผลการ
ด าเนินงานและร่วม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต.

ส านักปลัด

290,000   300,000   -         -         -         

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว    อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ์

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ยุทศาสตร์ที ่  6   ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ผ.02 
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอบรมทกัษะความรู้

และวธิกีารปฏบิติังานรวมทั้ง
คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเปน็การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้ับ คณะผู้บริหาร ส.อบต.
 บคุลากร และผู้น าชุมชน

50,000     60,000    60,000    40,000    40,000    1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหาร ส.
อบต. บคุลากร ผู้น า
ชุมชน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้พระ
ราชกรณียกิจและศึกษาดูงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจที่ส าคัญและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10

อบรมใหค้วามรู้พระราช
กรณียกิจที่ส าคัญและศึกษาดู
งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริใหก้ับบคุลากร 
อบต.และภาคประชาชน

-         -         240,000   -         -         1 คร้ัง/ปี บคุลากรของ อบต.
และภาคประชาชน
ได้ทราบซ้ึงและชื่น
ชมพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั

ส านักปลัด

5 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

จัดท าแบบประเมินความพงึ
พอใจในการพฒันาทอ้งถิ่น

50,000     50,000    - - - ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความพงึพอใจ

ทราบถึงผลต่อการ
ด าเนินผลการ
ปฏบิติังานของอบต.

ส านักปลัด

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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6 โครงการ อบต. สัญจรลง
ใหบ้ริการประชาชนถึงพื้นที่

เพื่อใหบ้ริการกับประชาชน
เชิงรุกแบบบรูณา รับฟงั
ปญัหา รับฟงัความคิดเหน็
และแก้ไขปญัหา รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ
ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน

ออกใหบ้ริการประชาชนทกุ
หมู่บา้น

10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    ประชาชนร้อยละ
 80 มีความถึง
พอใจในระดับดี

ประชาชนได้รับการ
บริการ การแก้ไข
ปญัหาอย่างตรงจุด

ทกุส่วนงาน

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 110,000  120,000  310,000  50,000   50,000   

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารทอ้งถิ่น หรือสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น และหรือเลือกต้ัง
ซ่อมสมาชิกทอ้งถิ่น

เพื่อจัดการเลือกต้ังในตาบล
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
และสาเร็จตามวตัถุประสงค์

จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นและหรือเลือกต้ังซ่อม

300,000   400,000   400,000   100,000  100,000  ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้มี
สิทธเิลือกต้ังมา
ใช้สิทธเิลือกต้ัง

อบต.บา้นหาดสอง
แคว สามารถจัดการ
เลือกต้ังได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดเวทปีระชาคมเพื่อ
ขับเคล่ือนการจัดท าแผนแบบ
บรูณาการ

เพื่อรับฟงัความคิดเหน็และ
การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันา อบต.

ประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กร
เอกชน หน่วยงานราชการ

30,000     30,000    30,000    30,000    30,000    จัดประชุม
ประชาคมตาม
กฎหมายก าหนด

จัดท าแผน และการ
บริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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9 โครงการจัดต้ังสถานที่กลาง
ส าหรับใช้เปน็ศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็สถานที่กลางใช้เปน็
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน เปน็
แหล่งรวบรวมกฎหมาย 
ระเบยีบ หนังสือส่ังการ 
หลักเกณฑ์ วธิกีารและ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชน

เปน็สถานที่กลางส าหรับใช้
เปน็ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน

20,000     20,000    20,000    20,000    20,000    ข้อตกลงระหวา่ง
 อปท. 1 คร้ัง
ตลอดปี

มีพื้นที่กลางส าหรับ
เปน็การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
 ใหก้ับประชาชน

อปท.ใน
เขตพื้นที่
อ าเภอต
รอน

350,000   450,000   450,000   150,000  150,000  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการฝึกอบรม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบยีบพสัดุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.

จัดอบรมใหค้วามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.

25,000     25,000    -         -         -         1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในด้าน
กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ของอบต.

กองคลัง

11 อุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ ที่
สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
ในต าบล

เพื่ออุดหนุนหน่วยงานที่
สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
ในต าบล

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

50,000 50,000 -         -         -         ตามข้อตกลงของ
 อปท.

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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75,000     75,000    -         -         -         

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ ยุทศาสตร์ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน

และซ้อมแผนปอ้งกันบรรเทา
สาธารณภยั

เพื่อพฒันาศักยภาพ เจ้า
พนักงานปอ้งกัน ฯ และ
อปพ.ในพื้นที่ ต าบลหาด
สองแคว

จัดฝึกอบรมและทบทวน อป
พร. ในพื้นที่ต าบลหาดสอง
แควเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถใหเ้กิดความ
ช านาญในการระงับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดวา่จะ
เกิดขึ้น

100,000   30,000    30,000    30,000    30,000    4 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ อปพร.ต าบล

เพื่อใหม้ีวสัดุอุปกรณ์งมือ
เคร่ืองใช้

จัดซ้ือรถศูนย์บริการ อปพร. 
 และอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวสัดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั

100,000   - - - - วสัดุอุปกรณ์ ศูนย์ อปพร. มีวสัดุ
อุปกรณ์ไวใ้ช้ในศูนย์
 อปพร.

ส านักปลัด

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดต้ัง)

เพื่อให ้อบต.หาดสองแคว มี
ก าลัง อปพร. อย่างพอเพยีง
ในการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว จ านวน  1 รุ่น

-         -         100,000   100,000  100,000  1 คร้ัง/ปี มีสมาชิก อปพร. ใน
การปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัด

200,000 30,000 130,000 130,000 130,000

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ ยุทศาสตร์ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปฏบิติังานร่วมกับ
ผู้น าทอ้งที่เพื่อปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ

เพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหาและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนตลอดปี
ในพื้นที่ อบต.หาดสองแคว

จัดก าลังอปพร. เจ้าหน้าที่ 
อบต. ร่วมกันต้ังด่านชุมชน
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เคารพกฎจราจร และ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

60,000     60,000    30,000    30,000    30,000    12 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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5 โครงการจัดต้ังชุดเคล่ือนที่เร็ว เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนและบรรเทาความ
เดือดร้อนจากสาธารณภยั
ในพื้นที่ อบต.หาดสองแคว

ประชาชนได้รับการดูแลด้วย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นท า
ใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพย์สิน

600,000   600,000   -         -         -         ผู้ประสบภยัร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

6 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้
ชีพกู้ภยั

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
พยาบาลเบื้องต้นจากการ
เจ็ดปว่ยหรืออุบติัเหตุต่างๆ

ประชาชนได้รับการดูแลด้วย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นท า
ใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวติ

250,000   250,000   -         -         -         ผู้ประสบภยัร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือขั้นต้นก่อ
ถึงมือแพย์

ส านักปลัด

7 จัดต้ังศูนย์ อปพร. เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับเปน็
ศูนย์ปฏบิติังานของ อปพร.

จัดต้ังศูนย์ อปพร. ตามแบบ
ที่ อบต. ก าหนด

500,000   - - - - 1 แหง่ มีสถานที่ส าหรับ
เปน็ศูนย์ปฏบิติังาน
ของ อปพร.

ส านักปลัด

8 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
(cctv)

เพื่อใหม้ีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณ
จุดเส่ียงในพื้นที่ต าบลหาด
สองแคว

200,000   - - - - 1 แหง่ มีสถานที่ส าหรับ
เปน็ศูนย์ปฏบิติังาน
ของ อปพร.

ส านักปลัด

1,550,000   850,000   -         -         -         

6.3  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ ยุทศาสตร์ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟผูู้
เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดและ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพใหแ้ก่ผู้
ผ่านการบ าบดั

บ าบดั ฟื้นฟผูู้เสพ ส่งเสริม
อาชีพผู้ผ่านการบ าบดั  
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

52,000     52,000    -         -         -         ผู้เสพ/ผู้ค้าได้รับ
การบ าบดัและ
ฝึกอาชีพ

ผู้เสพ/ผู้บ าบดัไม่
กลับไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2 โครงการศูนย์ประสาน
พลังงานแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดต าบลหาดสองแคว

เพื่อใหเ้ยาวชน ประชาชน
ทั่วไปมีกิจกรรมที่หา่งไกล
จากยาเสพติด

จัดกิจกรรมของศูนย์
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดในการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพื้นที่ต าบลหาด
สองแควใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชน

100,000   30,000    30,000    30,000    30,000    กลุ่มเปา้หมาย
ร้อยละ 50 มี
ความพงึพอใจใน
ระดับดี

กระบวนการท างาน
ของภาครัฐ 
สามารถลดและ
แก้ไขปญัหายาเสพ
ติด

ส านักปลัด

3 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสต
อ าเภอตรอน

จัดกิจกรรม บ าบดั พื้นฟผูู้
เสพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

30,000     30,000    30,000    30,000    30,000    ตามข้อตกลงของ
 อปท. กับ 
ปกครองอ าเภอ 
ตรอน

กระบวนการท างาน
ของภาครัฐสามารถ
ลดและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

ส านักปลัด

182,000   112,000   60,000    60,000    60,000    

6.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ ยุทศาสตร์ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ส านักงานและการ
บริการใหดี้ขึ้น

เพื่อใหม้ีอาคารไวร้องรับการ
ใหบ้ริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
ตามแบบที่ก าหนด

300,000   300,000   100,000   100,000  100,000  อาคารได้รับการ
ปรับปรุง 1 แหง่

มีอาคารส าหรับ
ใหบ้ริการประชาชน
อย่างสะดวก

กองช่าง

300,000       300,000       100,000       100,000      100,000      

งบประมาณและที่ผ่านมา
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6.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

ที่ ยุทศาสตร์ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปกับ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้าน
กฎหมายใหก้ับประชาชนให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

จัดอบรมใหค้วามรู้ด้าน
กฎหมายใหก้ับประชาชนใน
ต าบลหาดสองแคว

20,000     20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความพงึพอใจใน
ระดับดี

ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2 โครงการส่งเสริมพลังสามัคคี
มวลชน สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์

เพื่อส่งเสริมใหค้นในชุมชน
เกิดความรักสามัคคีสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
แกนน าชุมชนในการสร้าง
ความปรองดองในชุมชน

30,000     30,000    30,000    30,000    30,000    1คร้ัง / ปี ชุมชนมีความ
ปรองดองฉมานฉันท์
เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า
และกิจกรรมการพฒันาสตรี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพฒันาสตรีใน
ชุมชน

สนับสนุนผู้น าและกิจกรรม
การพฒันาสตรีในชุมชน

30,000     30,000    30,000    30,000    30,000    7 หมู่บา้น กลุ่มเปา้หมายมีการ
พฒันาสตรีในชุมชน

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหาดสองแคว

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มเยาวชนต าบลหาดสอง
แคว ใหห้า่งไกลยาเสพติด 
ประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่
ดีไม่ก่อใหเ้กิดปญัหาสังคม

กลุ่มผู้น าชุมชน  เด็กและ
เยาวชนต าบลหาดสองแคว

100,000   100,000   30,000    30,000    30,000    ร้อยของเด็ก
เยาวชนต าบล
หาดสองแคว 
หา่งไกลยาเสพ
ติด และมี
พฤติกรรมที่ดี 
เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ต าบลหาดสองแคว
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ท าใหห้า่งไกลจากยา
เสพติดและมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
  กอง

การศึกษา

180,000   180,000   110,000   110,000  110,000  

6.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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5 โครงการจักรยานสานฝัน
ร่วมกับเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนมีจิตส านึก
ใหก้ับเด็กและเยาวชนให้
ตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดล้อม
 และยังเปน็การส่งเสริม
สุขภาพร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมที่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชน ผู้ปกครอง ได้
ร่วมกันขี่จักรยานออกก าลัง
กาย สร้างความรักผูกสัมพนัธ์
ในครอบครัว และช่วยกัน
เก็บขยะมูลฝอยตามถนน
สองข้างทาง

15,000     90,000    90,000    90,000    90,000    เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป มีจิตส านึก
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการก าจัดขยะ
มากขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน

เพื่อปลูกจิตส านักให้
ประชาชนรู้ถึงวธิกีารก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง

สร้างจิตส านักในการจัดการ
ขยะแก่ประชาชน

100,000   100,000   50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พอใจร้อยละ 70

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ไม่มีแหล่งเพาะเชื้อ
โรค

ส าน าปลัด

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้ถึง
วธิกีารคัดแยกขยะ รวมถึง
การจัดการขยะในชุมชน

จัดกิจกรรมในการใหค้วามรู้
ในการคัดแยกขยะใหก้ับ
ประชาชนต าบลหาดสองแคว

400,000   -         400,000   400,000  400,000  ร้อยละ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะ และ
สามารถลดปริมาณ
ขยะในชุมชนได้

ส านักปลัด

515,000       190,000       540,000       540,000      540,000      

6.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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8 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ทอผ้าของชุมชนลาวเวยีง
ต าบลหาดสองแคว

เพื่อสืบสารและอนุรักษ์
วฒันธรรม ใหค้งอยู่กับชุมชน
 และเปน็การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในทอ้งถิ่น

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการทอผ้า จ านวน 
20 คน

- 30,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจ

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ทกัษะจากการฝึก
ทอผ้า และสามารถ
น าไปปฏบิติัด้วย
ตนเอง และ
สามารถน าไปต่อ
ยอดสร้างรายได้
ใหก้ับตนเองและ
ครอบครัวต่อไป

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การปก้ผ้าด้นมือ

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในทอ้งถิ่น

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการปกัผ้า จ านวน 
20 คน

           -              -   10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจ

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ทกัษะจากการปกั
ผ้าด้นมือและ
สามารถน าไป
ปฏบิติัด้วยตนเอง 
และสามารถน าไป
ต่อยอดสร้างรายได้
ใหก้ับตนเองและ
ครอบครัวต่อไป

ส านักปลัด

0 30,000 20,000 20,000 20,000

6.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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10 โครงการคนดีศรีหาดสองแคว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้
ประกอบคุณงามความดีและ
เปน็แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
และมุ่งเน้นในการท าความดี

จัดท าเกียรติบตัร โล่  เพื่อ
เชิดชูเกียตริใหก้ับบคุคลที่
ได้รับคัดเลือก ใหเ้ปน็คนดี
ศรีหาดสองแคว

50,000     50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวน  1  คร้ัง/ปี ประชาชนทั่วไปมี
จิตส านักและมุ่งมั่น
ในการท าความดี 
และเปน็คนดีของ
สังคม ชุมชน 
ตลอดไป

ส านักปลัด

11 อุดหนุนอ าเภอตรอน
คณะกรรมการพฒันาสตรี
อ าเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนอ าเภอตรอนใน
คณะกรรมการพฒันาสตรี
อ าเภอตรอน

จัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการพฒันาสตรี
อ าเภอตรอน

10,000     10,000    - - - ตามข้อตกลงของ
 อปท. กับ 
ปกครองอ าเภอ 
ตรอน

คณะกรรมการ
พฒันาสตรีได้จัด
กิจกรรม

ส านักปลัด

60,000         60,000         50,000        50,000        50,000        

6.6  แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภยั
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภยัในพื้นที่ 
อบต.หาดสองแคว

ประชาชนได้รับการเยียวยา
เบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภยั

100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  ผู้ประสบภยัพบิตั
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

100,000       100,000       100,000       100,000      100,000      

825,000       945,000       760,000       200,000      200,000      

1,750,000 880,000 130,000 130,000 130,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



 

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา 
3. แผนงานการเกษตร 

4. แผนงานการพาณิชย์ 

กองช่าง ส านักปลัด 

กองคลัง 

2 ด้านการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 

กองช่าง 

กองการศึกษา 

3 ด้านการเกษตร ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

2. แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 

กองคลัง 

4 ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมนันทนาการ การ
ท่องเที่ยวและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

5 ด้านสาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานสาธารณสุข 

2. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
3. แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

6 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2. แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

3. แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

5. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6. แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามประเมินผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 

 
 
 
 
 

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
         ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

  

 

www
.hard

song
kwae

.go.t
h



 

  

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        
  

2.ด้านการศึกษา           

3. ด้านการเกษตร           

4.ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมฯ 

        
  

5. ด้านสาธารณสุข           

6. ด้านสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

        
  

           

  
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
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  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
     
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 องค์กรปกส่วนท้องถิ่นควรรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด การท า การตัดสินใจ และเสนอแนะ ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแท้จริง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาให้
เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้   
 ในการติดตามแบะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการตรวจสอบว่า อบต. มีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยมี
การน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่ายตามปีที่ก าหนด และสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาในพัฒนาท้องถิ่น 

 4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสร้างกระบวนการให้ประชาชน ผู้น าท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดท าประชาคมทั้งในระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจ าท าประชาคม  รวมถึงสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าประชาคมทุกครั้ง 
 ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในทุก ๆ กิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
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