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บทนํา 

 
1.     ลักษณะของแผนงานการดําเนินงาน 

 -     เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  และแผนสามปเปนแผนการดําเนินงาน 

 -     เปนแผนที่จัดทําหลังจากที่มีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 -     เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน 

       และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 

2.     วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามปและแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการ

ดําเนินงานน้ันมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคคือ 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริง 

2. แผนการดําเนินงานระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ  น้ัน 

3. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนใน

การปฏิบัติงานมากข้ึน 

4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนที่เกี่ยวของ  และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ

แผนงาน / โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน  จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นไตรมาส , สิ้น

ปงบประมาณมีความสะดวก 

3.    ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/

กิจกรรม  ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ข้ันตอนที่ 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาของทองถ่ิน  กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.     ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน   

 1.   ทําใหทราบถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและ 

       แสดงถึงแผนการดําเนินงานจริงในปงบประมาณน้ัน 

2. ทําใหแนวทางการดําเนินการงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจน 

3. มีการจําแนกรายละเอียด  ของแผนงาน / โครงการ  ทําใหการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 



 

ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 

 

ความเปนมาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนตําบลหน่ึงใน  5  ตําบล ของอําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  

หางจากที่วาการอําเภอตรอน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 10 กิโลเมตร  ไดรับการจัดต้ังเปนองคการ

บริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  เปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539 เปน

องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ช้ัน 5  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ  ในการ

ประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่  30  เมษายน  2552 มีมติเห็นชอบการปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลหาด

สองแควจากขนาดเล็กเปนขนาดกลาง  

 

ประวัติทองถ่ินชุมชนลาวเวียงหมูบานหาดสองแคว 

 การต้ังถ่ินฐานของชุมชนลาวเวียงหมูบานหาดสองแคว  ตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัด

อุตรดิตถ  จากคําบอกเลาของคนเฒาคนแกไดกลาวไววา  บรรพบุรุษของตนอพยพมาจากเมืองลาวเวียงจัน 

แรกเริ่มมาต้ังหลักถ่ินฐานอยูบนฝงตะวันตกของแมนํ้านานที่หมูบานกองโค  ตําบลคอรุม  อําเภอพิชัย  จังหวัด

อุตรดิตถ  ในปจจุบัน  เมื่อชุมชนขยายใหญข้ึน  จึงขยายข้ึนไปทางทิศเหนือ  ตามลําแมนํ้านาน  จนถึงเขตบานแกง

จนเกิดเปนชุมชนเล็ก ๆ ไดแกบานวังสะโม  บานหาดสองแคว  บานเดนสําโรงและบานวังแดง 

 สําหรับที่มาของช่ือหมูบานหาดสองแควน้ัน  ไดต้ังช่ือข้ึนตามลักษณะภูมิประเทศที่ต้ังของหมูบานใน

ขณะน้ัน  ซึ่งเปนทางออกของลํานํ้าสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ  แมนํ้านานกับคลองตรอน  มีลักษณะเปนลํา

นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันวา “สองแคว” และบริเวณที่ต้ังของหมูบาน  ไดเกิดเปนสันทราย ย่ืน

ออกมาเปนแนวหาดทรายยาวตลอดหมูบาน  จึงเรียกบริเวณน้ีวา  “บานหาดสองแคว”  สมัยกอนชาวเรือที่เดิน

ทางผานมาจึงมักจะคางแรมบริเวณหาดทรายแหงน้ี 

 ชุมชนลาวเวียงหมูบานหาดสองแคว  เปนชุมชนลาวเมืองเวียงจันที่ ถูกกวาดตอนเขามาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  3  หลังจากปราบกบฏเจาอนุวงศไดแลวในป พ.ศ. 2371  การ

ยายถ่ินเขามาของครัวลาวเมืองเวียงจันมีทั้งกวาดตอนดวยกองทัพกรุงเทพฯ  และบรรดาหัวเมืองลาวตาง ๆ โดยสง

มาพักไวตามเมืองใหญ ๆ กอน  ไดแก  เมืองพิษณุโลก  เมืองพิชัย  เปนตน 

 พัฒนาการของชุมชนชาวลาวเวียงหมูบานหาดสองแคว  สันนิษฐานวาเกิดจากการขยายตัวของจํานวน

ประชากร  ออกไปในพื้นที่ใกลเคียงและกวางไกลออกไปเพื่อบุกเบิกที่ดินทํากินเปนของตนเอง  โดยไดเดินทาง

อพยพข้ึนเหนือมาตามลํานํ้านาน  จากหมูบานกองโค  จนมาถึงบานวังสะโม  สวนหน่ึงไดหักลางถางพงสรางบาน

ปลูกเรือน ณ  ที่น้ี  สวนกลุมอื่น ๆ ก็ไดเคลื่อนยายกันตอไป  จนกระทั่วถึงยังบริเวณที่ต้ังของหมูบานหาดสองแคว

ในปจจุบัน ที่มีลักษณะเปนทางออกของลํานํ้าสองสาย ที่ไหลมาบรรจบกันคือ แมนํ้านานกับคลองตรอน 

 เมื่อกระแสนํ้านานไหลผานบริเวณที่ต้ังของหมูบาน  ซึ่งมีสภาพพื้นที่ลาดชันนอยลง  กระแสนํ้าไหลชาลง  

กรวดทรายและโคลนตมที่นํ้าพัดพามาดวยจึงตกจมลงที่กนของลํานํ้า  เมื่อวันเวลาผานไปตะกอนเหลาน้ันก็ทับถม

สูงข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเปนสันทรายตลอดแนวทางยาวของหมูบาน  บรรพบุรุษของชาวลาวเวียงจึงต้ังบานเรือนข้ึน

เปนชุมชนเล็ก ๆ และเรียกบริเวณน้ีวา “บานหาดสองแคว” ซึ่งหมายถึงหมูบานที่ต้ังอยูบริเวณสันทรายหรือหาด



ทราย  ซึ่งเกิดข้ึนจากการกระทําของธารนํ้า (คลองตรอน)  ที่ไหลมาพบกับสายนํ้าที่ใหญกวา (แมนํ้านาน)  ที่ไดพัด

พาเอากรวดทรายและโคลนตามมาตกตะกอนสะสมกัน  จนมีลักษณะเปนแนวยาวขนานไปกับริมฝงแมนํ้า  และ

บรรพบุรุษชาวลาวเวียงบางกลุมก็ยังเดินทางเรื่อยข้ึนไปจนถึงเขตบานแกง  และต้ังเปนชุมชนสรางบานปลูกเรือน

ต้ังแตน้ันมา 

  จากเสนทางการเดินทางอพยพของบรรพบุรุษชาวลาวเวียงกลุมน้ี  หากคิดเปนระยะทางจาก

หมูบานกองโคไปยังหมูบานชาวลาวเวียงกลุมตาง ๆ ที่ต้ังถ่ินฐานตามริมแมนํ้านานน้ัน  ซึ่งประกอบดวยหมูบาน

วังสะโม  หมูบานหาดสองแคว  หมูบานเดนสําโรง  และหมูบานวังแดง  ตามลําดับ  ซึ่งทางนํ้าและทางบกใน

ปจจุบันแลวสามารถใชระยะเวลาในการเดินทางเพียงไมเกิน  1  วันเทาน้ัน  จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่วา  การอพยพ

ของบรรพบุรุษชาวลาวเวียงจันทรหมูบานหาดสองแควน้ัน  นาจะเกิดจากการขยายตัวของจํานวนประชากรออกไป

ในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อบุกเบิกที่ดินทํากินเปนของตนเองมากกวาสาเหตุอื่น 

แหลงประวัติศาสตร / ประเพณี 

  เมืองตาชูชก 

  อยูในทองที่บานเดนสําโรง  ตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  และอยูริมแมนํ้านานฟาก

ตะวันออก  หางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ  ประมาณ  30  กิโลเมตร  หากเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถจะผานสถานี

รถไฟตรอน  จากสถานีรถไฟตรอนไปยังตําบลหาดสองแคว  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  หรือถาโดยสาร

รถไฟลงที่สถานีรถไฟทาสักจะสะดวกที่สุด  เพราะมีถนนจากสถานีรถไฟทาสักถึงตําบลหาดสองแคว  แลวตองขาม

ฟากแมนํ้านานไปยังตัวเมือง  ซึ่งอยูทางฟากตะวันออกของแมนํ้า 

  เมืองตาชูชกน้ีไมทราบวาเดิมช่ือเมืองอะไร  เพราะไมมีปรากฏในศิลาจารึกหรือพงศาวดาร  เหตุที่

ช่ือวา  “เมืองตาชูชก”  เน่ืองจากชาวบานเรียกช่ือน้ีกันมานานแลวจนสืบคนไมไดวาเรียกช่ือน้ีมาต้ังแตเมื่อใด  อีก

ทั้งเช่ือกันวาช่ือเมืองตาชูชกน้ีมีที่มาจากเรื่องพระเวสสันดรชาดก  คือเช่ือวาเมืองน้ีเปนเมืองของตาชูชกน่ันเอง  

นอกจากน้ียังมีถนนช่ือ  ถนนตาชูชก  ถนนมัทรี  มีภูเขาช่ือ  เขาพระนางมัทรี  หรือเขามัทรี  เขาวงกต  มีชื ่อวัด

คลึงคราช  และวัดคีรีวงกต  เปนตน  ซึ่งจะเห็นไดวาช่ือเหลาน้ีเกี่ยวของกับเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น 

  ลักษณะของเมืองตาชูชก  ต้ังอยูริมแมนํ้านานโดยใชแมนํ้านานเปนคูเมืองธรรมชาติดานตะวันตก  

สวนดานเหนือมีคลองตรอน  และคลองนํ้าขาวเปนคูเมืองธรรมชาติดานเหนือดานตะวันออกมีคูเมืองและกําแพง

เมืองเหลืออยูบางตอน  ลักษณะคูเมืองเปนคูเมือง  2  ช้ัน  และมีกําแพงเมือง  3  ช้ัน  คูเมืองบางตอนเปนนาขาว

ของชาวบาน  เพราะเปนที่ลุมเหมาะที่จะปลูกขาวไดอยางดี  สวนดานใตมีคูเมืองและกําแพงเหลืออยูนอย  

เน่ืองจากถูกทําลายเพื่อทําไรนาเสียเปนสวนมาก 

  ภายในตัวเมืองมีวัดอยูแหงหน่ึงคือ วัดคลึงคราช  ต้ังอยูริมแมนํ้านาน  เพิ่งสรางข้ึนใหมเมื่อราว  

60  ปเศษมาน้ีเอง  จากการสอบถามทานเจาอาวาสและชาวบานเลาวา  วัดน้ีสรางทับบนวัดรางเกา  และช่ือวัดก็

ต้ังข้ึนใหมใหคลองจองกับช่ือเมืองที่ช่ือวา  เมืองตาชูชกในเรื่องพระเวสสันดร  ในบริเวณวัดมีสระนํ้าเกา  ที่ขอบ

สระบางตอนมีซากอิฐเกาดวย  หากทําการขุดแตงคาดวาจะเปนฐานของโบสถ  วิหาร  หรือเจดียก็ได  นอกจากนี้

ในตัวเมืองยังพบเศษเครื่องปนดินเผาอยูทั่วไป  จากคําบอกเลาของชาวบานกลาววาเคยมีคนเดินหลงเขาไปในตัว

เมืองพบเสาหิน เขาใจวาเปนเสาหลักเมือง แตตอนหลังก็ไมมีใครพบอีก และมีคนเคยพบโองกับโครงกระดูกคนดวย 



  ตัวเมืองตาชูชกน้ีต้ังอยูในทองที่บานเดนสําโรง  ช่ือหมูบานน้ีชาวบานเลาวาเพราะเคยมีตนสําโรง

ใหญมากอยูตนหน่ึงทางทิศใตของวัดคลึงคราช  และช่ือหมูบานน้ียังเปนช่ือโรงเรียนดวยคือโรงเรียนบานเดนสําโรง  

ต้ังอยูในบริเวณวัดคลึงคราชน่ันเอง 

  สวนช่ือถนนคือ  ถนนตาชูชกและถนนมัทรี  น้ันเปนแนวถนนที่มีมาแตโบราณอยูทางทิศใตของ

เมืองตาชูชก  และทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองตาชูชก    มีภูเขาลูกหน่ึงเรียกกันวาเขาพระนางมัทรีหรือ

เขามัทรี  ถัดจากเขามัทรีข้ึนไปทางเหนือมียอดเขาแหลมสูงสุด  เรียกกันวาเขาวงกตทางทิศตะวันออกของเมืองตาชู

ชก  มีวัดอยูแหงหน่ึงมีช่ือวา  วัดคีรีวงกต  ซึ่งเดิมอาจมีช่ือวาวัดเขาวงกตก็ไดเพราะคีรีก็คือภูเขาน่ันเอง  สําหรับ

หมูบานที่มีเขามัทรีและถนนมัทรีน้ีมีช่ือวาบานนาคะนึง  เปนหมูบานอยูในทองที่ตําบลนายาง  อําเภอพิชัย  จังหวัด

อุตรดิตถ  ช่ือหมูบานน้ี  คุณอเนก  โปรงแสง  ครูใหญโรงเรียนบานนาคะนึง  เลาวามีตํานานเกี่ยวกับที่มาของบาน

นาคะนึงวา  เดิมบานนาคะนึงมีช่ือวา  บานนางคํานึง  เน่ืองจากพระเวสสันดรไดพานางมัทรีออกจากรุงสัญชัยไป

เขาวงกต  เมื่อถึงหมูบานน้ีนางมัทรีไดคํานึงถึงกรุงสัญชัย  จึงต้ังช่ือหมูบานน้ีวาบานนางคํานึง  ตอมาเพี้ยนเปนบาน

นาคะนึง จนถึงปจจุบัน  จึงเห็นไดวาบริเวณใกลเคียงกันกับเมืองตาชูชกน้ีมีช่ือหมูบาน  ช่ือวัด  ช่ือถนน  ช่ือภูเขา  

และตํานานที่เกี่ยวของกับเรื่องพระเวสสันดรมากพอสมควรทีเดียว  แสดงวาเมืองตาชูชกเปนเมืองที่เกาแกจนยาก

ที่จะสืบคนวาเกาแกสักเทาใด 

หาบจังหัน  บานหาดสองแคว 

  บานหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  ตามประวัติเลาวาต้ังถ่ินฐานมากอน  พ.ศ.  

2350  ชาวบานมีเช้ือสายมาจากเวียงจัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เวลาสนทนาระหวางชาวบาน

ดวยกัน  จะใชภาษาพื้นเมือง  ซึ่งเปนภาษาด้ังเดิมของเวียงจัน 

  เน่ืองจากสภาพพื้นที่ต้ังอยูในที่เหมาะสมมีลํานํ้า  2  สายมาบรรจบกัน  คือ  แควนํ้านานกับแคว

ลําคลองตรอน  จึงไดช่ือวาบานหาดสองแควชาวบานประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมทํานาทําไร  เพาะปลูกพืช

และเลี้ยงปลา  เพราะมีบึงนํ้าขนาดใหญอยูในบริเวณหมูบาน   คือ  บึงพาด 

  ชาวบานมีอาชีพเสริมมีรายไดดีตลอดเวลา  และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไวอยางเหนียว

แนน  นอกจากจะเช่ือเรื่องเลี้ยงเจาเขาทรง  ปดเปา  สะเดาะเคราะห  การทําบุญตามเทศกาล  และตักบาตรพระ

ตอนเชาทุกวันมิไดขาดแลวยังมีความโดดเดนในเรื่องวิธีการ  เชนการตักบาตรหาบจังหัน 

  พระครูมงคลสิริวิธาน  เจาคณะตําบลหาดสองแควเลาใหฟงวา  มีพระตางถ่ินเคยจําวัดอยูดวยกัน  

ตอนเชาก็ออกบิณฑบาตแตเชา  ตลอดทางที่ออกบิณฑบาตก็ใหนึกสงสัยอยูตลอดเวลาวาพระวัดน้ีเขาฉันแตขาวไม

ตองมีกับขาวหรืออยางไร  เพราะไมเห็นมีชาวบานคนใดทํากับขาวมาใสบาตรเลยสักคน  ตักขาวใสบาตรแลวกก็ลับ  

กระทั่งกลับมาถึงวัดจึงไดกระจาง  เพราะวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเขาที่ไมเหมือนกับที่ใด ๆ น่ันก็คือ  

เวลาประมาณ  06.00  น.  พระสงฆจะแบงสายออกเดินไปตามหมูบาน  เมื่อสุดเสนทางก็จะเดินกลับ  เที่ยวออก

จากวัดไปจนถึงจุดกลับจะไมมีชาวบานมาตักบาตรเลย  เมื่อพระเริ่มเดินบิณฑบาตกลับ  ชาวบานที่อยูทายบานจะตี

เกราะเปนสัญญาณบอกใหทุกบานรูจะไดออกมายืนรอตักบาตร  รวมเปนหมูบางยืนคนเดียวบาง  เมื่อพระเดินเลย

ไปสักระยะหน่ึงก็จะไดยินเสียงตีเกราะไมไผอีก  เมื่อพระเดินกลับวัดไปแลวก็จะมีชาวบานนําอาหาร  หรือปนโตมา

วางไวบนแปนหนาบาน  ตอจากน้ันก็จะมีคนหาบสาแหรกสายละ  3 – 4 คน  เดินหาบกระจาดผานแปนที่มีอาหาร

วางอยูก็จะหยิบใสหาบไปวัดเมื่อไปถึงวัดแลวก็จะจัดเรียงอาหารลงถาดไมตองถายถวยชาม  แลวยกจบข้ึนเหนือหัว

แทนเจาของอาหารทุกคน  เมื่อพระน่ังเรียบรอย  ผูชายก็จะทําหนาที่ประเคนอาหารพระ  แลวน่ังรอจนพระฉัน



เสร็จ  เมื่อพระใหศีลใหพรแลวก็นําอาหารมารับประทานกัน  สวนที่เหลือก็สงกลับเจาของเดิม  ถาถวยอาหารของ

ใครหมดคนหาบก็จะตักขาวสุกใสใหจนเต็มถวย  หลังจากน้ันก็จะหาบถวยอาหารไปวางไวตามแปนหนาบาน

ตามเดิม  ทําอยางน้ีเปนประจําทุกวัน  ยกเวนวันพระ  ทุกคนจะหาบมาวัดกันเอง  สวนอาหารปนโต  จะเปนที่รูกัน

วาจัดไวถวายพระตอนเพล 

1.  สภาพท่ัวไป 

 ท่ีต้ัง 

ตําบลหาดสองแคว เปนตําบลหน่ึงใน 5 ตําบล ของอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ หางจากที่วาการ 

อําเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 10 กิโลเมตร ไดรับการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2539 เปนองคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 5 อาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆดังน้ี คือ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ บานชําทอง ตําบลบานแกง  

บานปลายราง ตําบลขอยสงู บานไร ตําบลนํ้าอาง 

ทิศใต ติดตอกับ บานทาสัก บานเตาไหเหนือ  

ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานปลายราง ตําบล ขอยสูง อําเภอตรอน 

บานนํ้าขุม ตําบลนครอิฐ อําเภอศรีนคร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ พื้นที่แนวเขตปกครองเปนรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต

และทิศตะวันตกไปจึงไมมีอาณาเขตดานทิศตะวันออก 

 เน้ือท่ี  

มีเน้ือที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750  ไร 

 ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม บริเวณ 2 ฝงแมนํ้านาน พื้นที่สวนใหญอยูบนฝงขวาของ

แมนํ้านาน ไดแกหมูที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 มีหมูที่ 4 ต้ังอยูทางฝงซาย  ระยะทางที่แมนํ้าไหลผานประมาณ 3 

กิโลเมตรเศษ  

 จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน 

- จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มทั้งหมูบาน 7 หมู ไดแก 1- 7 

 ประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น 4,215 คน  แยกเปนชาย 2,056 คน  แยกเปนหญิง 2,159 คน             

มีพื้นที่  38  ตารางกิโลเมตร   ประชากรมีความหนาแนนเฉลี่ย 114.82 คน/ตารางกิโลเมตร 

 
  

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม 

1. บานหาดสองแคว 237 337 390 727 

2. บานหาดสองแคว 144 163 212 375 



3. บานหาดสองแคว 272 387 421 808 

4. บานเดนสําโรง 218 387 405 792 

5. บานแหลมคูณ 159 225 244 469 

6. บานนิคมบึงพาด 147 274 244 518 

7. บานบึงพาด 147 273 251 524 

รวม 1,324 2,046 2,167 4,213 

 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ  

- การเกษตรกรรม 

ตําบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ พืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆไดแก 

ขาว , ออย , ถ่ัวเหลือง ,  นอกจากน้ียังมีการทําสวนผลไม ไดแก มะมวง , สมโอ , ขนุน  

-  การปศุสัตว 

การเลี้ยงสัตวสวนใหญเปนการเลี้ยงเพื่อจําหนาย สัตวที่เลี้ยงไดแก โคเน้ือ ไกพันธุไข 

-  การประมง  

มีการทําประมงหมูบาน บริเวณบึงพาด เน้ือที่ประมาณ 250 ไร 

 

 

 

 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

ปมนํ้ามัน      8  แหง 

โรงสีขนาดเล็ก     1  แหง 

ลานตากขาว      1 แหง 

3. สภาพสังคม 

 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา ( โรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง ) 3 แหง 

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพฯ    1  แหง 

ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน 5 แหง 

ศูนยการเรียนชุมชน     1 แหง 

 สถาบันและองคกรศาสนา 

วัด/สํานักสงฆ     4 แหง 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม    1 แหง 



ประเพณีสําคัญ   ไดแก ประเพณีสลากภัตร , ประเพณีสงกรานต การตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 

วัฒนธรรม การหาบจังหัน (หาบสาแหรก) ไหลแพไฟ 

 การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน   1 แหง 

สถานพยาบาลเอกชน     1 แหง 

อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

หนวยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ )  1 แหง  

4. การบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม 

  สามารถเดินทางติดตอระหวางตําบลและอําเภอ รวมทั้งการคมนาคมระหวางหมูบานหมูบาน โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1204 

  2. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1214 

  3. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1104  อุตรดิตถ - พิชัย 

  4. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 11063 ทาสัก – บานแกง 

  5. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3125 บานบึงพาด – บานแหลมคูณ 

  6. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3127 บานชําทอง – บานแหลมคูณ 

  7. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3128 บานบึงพาด – บานหาดสองแคว 

  8. ทางหลวงชนบท หมายเลข 4011 บานทาสัก – บานแหลมคูณ 

  9. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 4049 บานหาดสองแคว – บานชําทอง 

  10. ทางหลวง บานแหลมคูณ – บานปลายราง 

  11. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3004 บานแหลมคูณ – บานตนนา 

  12. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3185 บานชุมทาง – บานบึงพาดและยังสามารถใชทาง

นํ้าโดยแมนํ้านาน 

 

 

 

 4.2  การโทรคมนาคม 

  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข ( ไปรษณียเอกชนอนุญาต )  1 แหง 

  โทรศัพทสาธารณะ     6 แหง 

  สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ     1 แหง 

 การไฟฟา 

 มีไฟฟาใชทุกหมูบาน มีบางสวนที่ต้ังบานเรือนอยูหางไกลชุมชนหนาแนน ที่ยังไมไดขยายเขตไป

ถึง มีไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชนหนาแนนโดยทั่วถึง 



  แหลงนํ้าธรรมชาติ 

 ลํานํ้า, ลําหวย      3  แหง 

บึง, หนองและอื่นๆ     8  แหง 

 แหลงนํ้าที่สรางข้ึนและสามารถใชการได 

ฝาย       1 แหง 

ประปาหมูบาน      12 แหง 

5. ขอมูลอ่ืนๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

กรวด – ทราย บริเวณในลํานํ้านาน 

5.2 มวลชนจัดต้ัง 

ลูกเสือชาวบาน  1 รุน 109 คน 

ไทยอาสาปองกันชาติ - รุน - คน 

กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุน - คน 

อื่นๆ   - รุน - คน 

6 ศักยภาพในตําบล 

ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

1.  การรวมกลุมของประชาชน 

 จํานวนกลุมทุกประเภท   37 กลุม 

 แยกประเภทกลุม 

 - กลุมอาชีพ   8 กลุม 

 - กลุมออมทรัพย   7 กลุม 

 - กลุมอื่นๆ   - กลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดเดนของพ้ืนท่ี 

 สถานท่ีต้ัง  อยูหางจากตัวอําเภอไมมากนัก มีเสนทางคมนาคมติดตอกับอําเภอและพื้นที่

ใกลเคียงไดหลายสายทําใหสะดวกในการขนสงผลผลิตในพื้นที่ออกสูตลาด จึงมีความเปนไปไดในการพัฒนาการ

ผลิตใหเปนการผลิตในเชิงพาณิชย 

 พ้ืนท่ี  สวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมนํ้านานและลําคลอง ไดแก บึงพาด คลองละมุง คลองละวาน 

คลองลําชํา  ไหลผาน นอกจากการทํานาในฤดูกาลแลวยังสามารถทํานาปรังไดอีก โดยเฉพาะในเขตสูบนํ้าดวย

พลังงานไฟฟา และยังมีพื้นที่อีกบางสวนที่สามารถพัฒนาแหลงนํ้าใหมีนํ้าใชไดตลอดป จึงมีโอกาสเปนไปไดที่จะ 

ทําใหพื้นที่ของตําบลสามารถเปนแหลงเกษตรกรรมอยางสมบูรณ 

 ชุมชน มีพื้นที่ที่เปนชุมชนหนาแนนตามหมูบานตางๆ โดยเฉพาะหมูที่ 1,2,3 และหมูที่ 5 ซึ่ง

เปนชุมชนที่คอนขางหนาแนน และมีการรวมกลุมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมกลุม เชน กลุมออมทรัพย 

กลุมอาชีพเสริม กลุมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร จึงมีโอกาสเปนไปไดที่จะสงเสริมพัฒนากลุมใหเปนที่แพรหลาย 

  คุณภาพของคน เน่ืองจาก การคมนาคมที่สะดวก   สถานศึกษาในระดับสูงในพื้นที่ไมมี  ทําให

ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในตัวจังหวัดเปนจํานวนมาก ทําใหเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จึง

ควรสงเสริมใหเยาวชน เหลาน้ีใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยเฉพาะการกีฬาและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ

ประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลบคุลากรองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

ลํ า ดั บ

ท่ี 

ชี่อ  -นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายพงษเทพ                ชัยออน นายกองคการบริหารสวนตําบล  

2 นางอรุณี                     นันทโชติ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

3 นายนเรศ                    ทีระแนว รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

4 นายกิตติกร                 ตรงตอกิจ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

5 นางรัตนะ                   เสริมมา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

6 นายศุภรัตน                พุมไสว รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

7 นายธีรศักด์ิ                 สนแยม เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

8 นายจรัญ                   ธีระแนว   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  1  

9 นายวันชัย                 รุงเรืองธรรม สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  1  

10 นางสาวกาญจนา         ประมาณ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  3  

11 นางวันเพ็ญ               กลมดวง     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  3  

12 นางสมบัติ                นนคลัง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  4  

13 นายมาโนช               มาทองแดง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  4  

14 นายทรงวุฒิ               นอยทรัพย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  5  

15 นายมานพ                 โพธ์ิโม สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  5  

16 นางเสนอ                  มีทวม  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  6  

17 นางสมพิศ                 เรือนทะยา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  6  

18 นางเฉลิมรัตน            นิกรแสน   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชี่อ  -นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 ขาราชการ    

1 นางสาวแสงเดือน            สุดแจง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

2 นางสาวประภาพรรณ       มากพันธุ หัวหนาสวนโยธา  

3 นางกนกพร                   เฉิดพงษตระกูล หัวหนาสวนการคลัง  

5 นางปริชญา                   นันคํา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

6 นางสาวมันทนา              สินสถาน นักวิชาการเงินและบัญชี  

7 นางสาวณัทปภา             จันทรหอม นักพัฒนาชุมชน  

8 นายจักรธัช                   แกวรอด บุคลากร  

9 นางเพลินพิศ                 ทิพยวงศ เจาหนักงานธุรการ  

10 นางสาวจิราวัฒน            มวงยาย เจาพนักงานพัสดุ  

11 นางวงเดือน                  ดวงดัน ครูผูดูแลเด็ก  

12 นางธมนวรรณ               ปนสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี  

 ลูกจางประจํา   

13 นางรักชนก                   ทองแสง เจาหนาที่จัดเก็บรายได  

14 นายวัลลพ                    ผาดคํา       พนักงานสูบนํ้า  

15 นายวันชัย                    มูลมา พนักงานสูบนํ้า  

 พนักงานจางตามภารกิจ   

16 นายธาตรี                    โลวิทยานนท ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  

17 นายจิรพัฒน                 เกิดมี ผูชวยชางโยธา  

18 นายพิศาล                   สอดจันทร ชางเครื่องสูบนํ้า  

19 นายนเรศ                    ทั่งเรือง ผลิตนํ้าประปา  

20 นางสาวพนม                 พุมหาน ผูดูแลเด็ก ศพด.บานเดนสําโรง  

21 นายนาวี                      พุทธา ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  

22 นางสาวเกษร                ธีบํารุง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  

23 นางสาวกาญจนา           เมนแตม ผูชวยเจาหนาที่ธุรการสวนโยธา  

 พนักงานจางท่ัวไป   

24 นายประยุทธ                วะหิม นักการภารโรง  

25 นางเบญจมาศ               ขําฉา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

26 นายสนอง                    ทารัตน ยาม  

 นายภมร                      สงเย็น คนงานทั่วไป  



 จางเหมาบริการ   

27 นางสาววาสนา                เอกา ผูชวยผูดูแลเด็ก  

28 นางสุนทร                      วะหิม แมบานสํานักงาน  

29 นายรําไพ                       มีนาค ผูดูแลแพ  

30 นางวิรงครอง                  โสดสุภาพ แมบานสํานักงาน  

ลําดับ

ที ่

ช่ีอ  -นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

31 นายอนุสรณ                   ไชยสุวรรณ คนงานเกษตร  

32 นายศุภกิจ                     ชางทอง ผูชวยเจาหนาที่ปศุสัตว  

33 นางสาวภัทราภรณ            เทพลําลึก ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข  

34 นางสาวนุชรินทร              สวนมวง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

35 นายทศพร                      ตรีพุฒ ผูชวยนักพัฒนาการทองเที่ยว  

36 นางสาวทิพยวัลย              พุมม ี ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ  

37 นางสาวสุภิญญา               โชติชวง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  

38 นางสาวปุณยวีร                โสภา ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  

39 นายวัชรัตน                     พุทธา ผูชวยชางไฟฟา  

40 นางสาวหทัยกานต            มณีฉาย ผูชวยนักวิชาการศึกษา  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
     1.     วิสัยทัศน ( Vision ) 

ตําบลนาอยู  เรียนรูรวมกัน  สรางสรรสังคม 

ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา  ประชาชนสุขใจ 

     2.      พันธกิจ 

1. พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 

2. นํ้าประปาไหล  ไฟฟาสวาง  ทางสะดวก 

3. พัฒนาอาชีพใหม  ใสใจอาชีพเดิม เพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถ 

ในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ควบคุมและปองกันโรค  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

6. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. ดานการศึกษา 

3. ดานการเกษตร 

4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเที่ยว และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ดานสาธารณสุข 

6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอตุรดติถ 
 

 จังหวัดอุตรดิตถ ต้ังอยูทางเหนือตอนลาง มีพื้นที่ราบ ประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด มีเข่ือนสิริกิต์ิ และ

แมนํ้านานเปนแหลงนํ้าสําคัญ เหมาะสมแกการเพราะปลูก ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนแหลง

ผลิตขาว ขาวโพด ทุเรียน ลางสาด และลองกอง ที่สําคัญของประเทศ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาดานเกษตรกรรม 

มีชายแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และ

ทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเดน ไดแก ไทยลานนา ไทยลาน

ชาง ไทยภาคกลาง และยังมีเสนทางการคมนาคม ที่เช่ือมโยงกับเมืองมรดกโลก 3 แหง ไดแก สุโขทัย กําแพงเพชร 

และหลวงพระบาง เพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและระหวางประเทศ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด จึงไดรวมกันกําหนด วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ใหสอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมของ

จังหวัดอุตรดิตถ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน  

 

วิสัยทัศน : 

“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บานเมืองนาอยูอาศัย 

ทองเท่ียวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพ่ือนบานยั่งยืน” 

 

เปาประสงค : 

1. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีจริยธรรม เปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจมั่นคง 

2. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการปกครอง 

3. ผลผลิตดานการเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา มีคุณภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

4. มีการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม และประเพณี 

5. มีศักยภาพ การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

 

พันธกิจ :  

1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูอยูอยางเปนสุข มีรายได และการคลอง

ชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพอยาง

ปลอดภัย และการมีระบบตลาดที่ดี 

3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของ

ประชาชน 

4. พัฒนา อนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งามทุกพื้นที่  



5. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตรีอันดี

ระหวางประเทศภูมิภาค 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 

1. เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดและอาชีพท่ีเหมาะสม และชุมชนเขมแข็ง 
กลยุทธ : 

1.1  พัฒนาและปรับปรุง โครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน สามารถรับความ

เจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ 

1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม พรอมกับพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให

สะอาด โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อยกระดับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพ

การศึกษาเพื่อผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา 

ตลอดจนการเปดโอกาสในการเรียนรูและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวาง 

ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

1.4 พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเยาวชน วัยทํางาน  และผูสูงอายุ  สงเสริมให

ประชากรวัยทํางานมีงานทํา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง คุมครองแรงงานเด็ก

และสตรี สงเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความ

ปรองดองดวยกีฬา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

1.5 สงเสริมใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมขยายโอกาสในการประกอบ

อาชีพของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือขายอยางตอเน่ือง เพื่อเปน

รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหาการยากจน  

1.6 ชวยเหลือและสนับสนุนการมีงานทําและรายไดของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจาก  ภาวะ   

เศรษฐกิจถดถอย และสรางความเช่ือมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

1.7 สรางเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

1.8 สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง การสรางสรรคสังคมใหเกิดใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและ

ชายแดน การบริหารวิกฤติการณดานสาธารณภัย การดําเนินกิจการดานสาธารณชุมชน 

รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนในลักษณะเครือขาย ใหสามารถแสดง

ความคิดเห็น และเสนความตองการของชุมชนในพื้นที่อยางมีสวนรวม 



2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ใหมีคุณภาพและปลอดภัย 

กลยุทธ : 

2.1 สงเสริม พัฒนากระบวนการการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา 

เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

2.2 สงเสริมการพัฒนาการปลูกพืช การปศุสัตว และประมงที่สอดคลองกับตลาด โดยสงเสริม

การลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 

2.3 เสริมสรางศักยภาพการบริหารการจัดการใหกับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร และ

ผูประกอบการ ตลอดจนการสงเสริมกลุม OTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความ

เขมแข็ง 

2.4 สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการแปรรูป  และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ และปลอดภัย 

 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 

กลยุทธ : 

3.1  ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยการเช่ือมโยง

กับการพัฒนาทางสังคม  การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา 

บริหาร การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

3.4 มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน  โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และ

ศักยภาพสูง 

4. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงาน ท่ีดี 

4.1 สนับสนุนในมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ

และคุมคา เพื่อรักษา ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสนับสนุนขยายผล

โครงการตามแนวพระราชดําร ิ

4.2 การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน 

ใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน อยางย่ังยืนและมีสวนรวม 

4.3 สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมเมืองและทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของ

ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ แระสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน 

4.4 สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลิตและการใชพลังงานทดแทน อยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มี



ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชุนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

4.5 สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  ทั้งในภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและย่ังยืน 

 

5. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ : 

5.1 เสริมสรางความรวมมือและความรู เกี่ยวกับการค า การลงทุน และการบริการ ใหกับ

ผูประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ 

5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาค และ อื่น รวมทั้งตางประเทศ โดย

ยึดหลักปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่มและขยายชองทางการคา การลงทุน การ

ทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี อยางย่ังยืน 

5.3 พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน และระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการเพิ่ม

มูลคาใหกับการคาในตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม 

5.4 สงเสริมใหมีการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดทั้ง

ทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

5.5 สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงแกไข กระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา การ

ลงทุน และการทองเที่ยว 

5.6 พัฒนาสินคาและบริการ เสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย ใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ

ของผูบริโภค คูคา และนักทองเที่ยว 

5.7 สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร โดย

การมีสวนรวมของชุมชน และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

 

         วิสัยทัศนอําเภอตรอน 
    *คุณภาพชีวิตดี  ประเพณีเลิศล้ํา  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง* 

พันธกิจ  

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการความรู  ใหแกประชาชนทุกระดับ 

2. เพื่อใหประชาชนดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 

3. ปรับปรุงเสนทางการคมนาคม และเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

4. การพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ 

5. ปรับปรุงและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม 

6. อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

7. สงเสริมประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



นโยบายคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

 ตามที่มีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยตรงจากประชาชน  เมื่อวันที่  30  

กันยายน  2555  ซึ่งกระผมไดรับการไววางใจจากพี่นองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคว เลือกผมใหดํารง

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อีกวาระหน่ึงเปนเวลา  4 ป   ซึ่งเปนระยะเวลาที่กระผม

และคณะผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ใหตรงกับเจตนารมณ ที่ประชาชน ชาวตําบลหาดสองแควมอบหมายใหมา

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งกระผมและคณะผูบริหารพรอมที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปตาม

พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   เพื่อที่จะไดนํามาเปนแนวทางใน

การปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 บัดน้ีกระผมไดกําหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลหาด

สองแคว เรียบรอยแลว โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน  เนนความโปรงใส เปนเปาหมายของการพัฒนา

ตําบล  สรางความเขมแข็งของหมูบาน และคุม  ภายในตําบลในการ  รวมคิด รวมกําหนดแนวทาง  รวมทํา  รวม

รับผลประโยชน และรวมประเมินผล  ซึ่งจะเปนทิศทาง   การพัฒนาตําบลใหเปนไปตามความตองการของพี่นอง

ประชาชนตําบลหาดสองแควทุกหมูบาน  เปดโอกาสใหพี่นองประชาชนทุกหมูบานไดมีสวนรวมในการกําหนด

แผนพัฒนาตําบลหาดสองแคว  เพื่อเปนการผลักดันการแกไขปญหา ความเดือดรอนและวางแผนในการพัฒนา

หมูบานตําบล ตอไป 

 กระผมและคณะผูบริหารพรอมที่จะทุมเท เสียสละทํางานทดแทนคุณบานเกิด ดังสโลแกน  ที่หาเสียงไว

กับพี่นองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคววา“ชีวิตที่เหลือ เพื่อชาวตําบลหาดสองแคว”ตอบสนองความตองการ

ของพี่นองชาวตําบลหาดสองแคว ดานการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล พัฒนาไปสูตําบลสุขภาวะเพื่อพัฒนาใหเปนตําบลนาอยู และเกิดความย่ังยืนตลอดไป 

 อีกประการหน่ึง แนวนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสอง

แคว จะดําเนินการพัฒนาตามวิสัยทัศนที่วา   “ตําบลนาอยู   เรียนรูรวมกัน สรางสรรคสังคม ชุมชนเขมแข็ง รวม

แรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ”  ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาว จะพัฒนาไปตามความเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่หมูบาน 

และตามความตองการของพี่นองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคว และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการ

แถลงนโยบายกอนเขารับตําแหนงปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ครั้งน้ี กระผมและ

คณะผูบริหารไดกําหนดนโยบายไวเปน  2  ระดับ  คือ นโยบายเรงดวน  และนโยบายตามภารกิจหนาที่  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 

 นโยบายเรงดวน  คือ   

1) จัดทําแหลงนํ้าทําการเกษตร ดวยระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยพื้นที่เปาหมาย คือ พื้นที่ที่ไมมี

คลองชลประทานเขาถึงและมีแหลงนํ้าพรอมที่จะสูบข้ึนทําการเกษตรใหกับพี่นองเกษตรกรตําบลหาดสองแคว 

2) คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนดวยความถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม 



3) จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและทั่วถึงทุกหมูบาน 

4) สนับสนุนงบพัฒนาคุม  คุมละ  10,000  บาท 

5) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ 

 

นโยบายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี  คือ 

 1. เรงรัดแกไขโครงสรางพ้ืนฐาน 

  - ปรับปรุงถนนภายในตําบล ทั้งซอมแซมถนนลาดยาง ซอมแซมถนนลูกรัง กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กอสรางถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร เพื่อจะไดนําผลผลิตทางการเกษตรออกจําหนายไดอยาง

สะดวกสบายและปลอดภัย 

  - จัดทําโครงการโมบายเซอรวิสบริการแสงสวางภายในตําบล โดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการ

บริการซอมแซมไฟฟาสาธารณภายในตําบลหาดสองแคว 

  - จัดหานํ้าอุปโภคบริโภคทุกหมูบาน 

 2. ดําเนินการตามวิสัยทัศนของตําบลหาดสองแคว 

 “ตําบลนาอยู  เรียนรูรวมกัน  สรางสรรคสังคม  ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ” 

- สนับสนุนการเปนตําบลสุขภาวะสูความย่ังยืน 

- สนับสนุนการศึกษาต้ังแตศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนถึงอุดมศึกษา  สนับสนุนการศึกษาแกเด็ก

ผูดอยโอกาส  พิการ  ยากจน และเด็กที่สนับสนุนการพัฒนาหมูบานตําบลดีเดน ที่ไดมีการ

คัดเลือกมาจากหมูบาน 

- สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม  ผูสูงอายุ  เด็กสตรีและผูพิการ  โดยประสานงานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและหนวยงานหลักในพื้นที่  เชน  ศูนยสามวัยสานสายใยรักแหงครอบครัวหาด

สองแควจังหวัดอุตรดิตถ 

- สนับสนุนกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินในตําบล   

- สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพไมมีดอกเบี้ย  โดยเพิ่มกองทุนใหเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน 

3. สรางความเขมแข็งใหหมูบานและคุม  ใหสามารถพัฒนาตนเองได โดยกระบวนการมีสวนรวมผานเวที

ประชาคมแตละหมูบาน 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2557 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
 
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 
พ.ย

. 
ธ.ค

. 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย
พ.ค มิ.ย

. 
ก.ค

. 
ส.ค ก.ย

. 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี 2 สายทางเริ่มจาก ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถงึสายทางไป 
บึงพาด 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 450 
ตร.ม. 
  

15,681 หมูท่ี 2  สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
หมูท่ี 2 สายทางเริ่มจากท่ีของนาง
วิภาพร พุมไสว ถึงสายทางลงแม
นาน 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 450 
ตร.ม. 
  

15,681 หมูท่ี 2 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี 2 สายทางเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถงึ
ทางหนา อบต.ถึงทางไปโรงปุย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 300 
ตร.ม. 
 

10,454 หมูท่ี 2 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            



4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี 3 สายทางเริ่มจากท่ีนางพรน
ภัส  ปวงฟู ถึงท่ีนางถนอม นนคลงั
(ทางรอบบึง)  

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 950 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,750 
ตร.ม. 
 

99,314 หมูท่ี 3 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี  4  สายทางไปคลองละวาน  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,400 
ตร.ม. 
 

134,367 หมูท่ี 4 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี  4  สายทางตอจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผูใหญทรงวุฒิ  มาประสพ  

–ลงดินขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 110  เมตร หนา
เฉลีย่ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 330 ตร.ม. 
-ลงลูกรังขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 110 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 330 ตร.ม. 

21,865 หมูท่ี 4 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 
 

       

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี  5  สายทางเริ่มจากท่ีนานาย
อั๋น เพ็งแสงทอง ถึงชําแพ 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,000 
ตร.ม. 

91,614 หมูท่ี 5 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 

       



8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
หมูท่ี  6  สายทางเรยีบคลองลําชํา 
เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงท่ี นางสม
พิศ  เรอืนทะยา  

–ลงดินขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 160  เมตร หนา
เฉลีย่ 0.74 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 640 ตร.ม. 
-ลงลูกรังขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 640 ตร.ม.พรอมปรับ
เกลีย่แตง 
บดอัดแนน  

107,857 หมูท่ี 6 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

9 โครงการปรับปรุงโครงสรางทาง
สาย อต 3011 สายทางบานทาสัก-
บานแหลมคูณ   

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 294 ตร.ม. 

49,430 หมูท่ี 6 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 
 

       

10  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 สายทางเริ่มจากท่ีของบาน
นางสวาง  หวังสืบ ไปถึงวัด  
หาดสองแคว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว150 เมตร   

203,242 หมูท่ี 1 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 
 

       

11  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 7 สายทางเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงท่ีนาง
สมคิด เรอืนทะยา  
 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 250 เมตร  หนา 
0.15เมตร ไหลทางลงลกูรงักวาง
ขางละ 0.15 เมตร  

365,925 หมูท่ี 7 สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 
 

       



12 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 3 บริเวณสามแยก
บานหาดสองแคว 

เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟาใหแก
ประชาชนหมูท่ี 3 ใหมีระบบ
ไฟฟาใชเพียงพอ 

41,000 หมูท่ี 3 
ต.หาดสอง

แคว 

สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

     
 

       

13 การบํารุงรักษาทรัพยสิน  รวมท้ัง
การปรับปรุงซอมแซมบานเทิดไท 
ซอมแซมโปะแพและ  ซอมแซม
ถนนลาดยางในตําบล   

เพ่ือบรกิารแกประชาชน
ผูดอยโอกาส 
และบํารุงรักษาถนนใหมีสภาพ
การพรอมใชงานไดดี    

200,000 หมูท่ี 1-7 
ต.หาดสอง

แคว 

สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

14 โครงการปรับปรุงเปาลางบอน้ํา
บาดาลหมูท่ี 1-7 ต.หาดสองแคว 

เพ่ือเปาลางบอน้ําบาดาลในตําบล
หาดสองแคว 

42,500 ม. 1-7 
ต.หาดสอง

แคว 

สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

15 การจัดซือ้ครุภัณฑ 
-เครื่องยนตสําหรับเรอืเร็ว 
-เครื่องสูบน้ําบาดาล 
-กลองวัดระดับ 
ฯลฯ 

 

เพ่ือบรกิารประชาชน  ในการ
ดําเนินงานดานการชางใหเกิด
ประสิทธิภาพ  

210,910 ม. 1-7 
ต.หาดสอง
แคว 

สวนโยธา 
อบต. 

หาดสองแคว 
 

            

 



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
ยุทธศาสตรที่  2  ดานการศึกษา 

1. แนวทางสงเสริมสนบัสนุนเการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค

. 
ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย

. 
ก.ค

. 
ส.ค ก.ย

. 

1. โครงการจางนกัศึกษาทํางาน
ในชวงปดภาคเรยีน  

เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนใชเวลาชวงปด
ภาคเรียนไดรับการเรียนรูท่ีเปน
ประโยชน ลดภาระผูปกครอง  

60,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรทางการศกึษาฯ 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพพัฒนางานการศกึษาไดดี
ทุกดาน 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

3 โครงการเยาวชนวัยใส  
ใสใจสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางความตระหนักดานการ
อนุรกัษสิง่แวดลอมตอเยาวชนคนรุน
หลัง 

30,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
วันเด็กแหงชาติ 

เพ่ือใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมท่ีให
ความรูและความสนุกสนาน เรยีนรูพิษ
ภัยยาเสพติด 

30,000 ต.หาดสองแคว สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

5 โครงการลูกเสอื-ยุวกาชาด 
นักเรียนในเขตบริการ อบต. , 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

เพ่ือฝกอบรมใหเยาวชนมีโอกาสได
รวมกิจกรรม เปนหมูคณะ  เรยีนรูพิษ
ภัยยาเสพติด  

35,000 รร. 
หาดสองแคว 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

   
 

         



6 วันเยาวชนแหงชาติ 
ตานยาเสพติด 

จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 30,000 หมู 1-7 สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
จายเปนคาจัดซื้ออาหาร
กลางวัน 
 

จัดหาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โรงเรียน คนละ 
20 บาท จํานวน 280 วัน  รวม 65 คน 

364,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง 
หาดสองแควบึง
พาด 
เดนสําโรง 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

                                                                             

8 โครงการสงเสริมอาหารเสริม
(นม) 

จัดซื้ออาหารเสริมนมใหนักเรียน 3  
โรงเรียน 
ท้ังตําบล ด่ืมนมต้ังแตชัน้ เด็กเล็ก-ป.6 

485,940 3 โรงเรียน 
 

สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

9 การจัดหาอาหารกลางวันแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก – ป.6ใน 
ร.ร. หาดสองแคว , เดน
สําโรง ,บานบึงพาด 

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหารครบท้ัง 7  
หมู 
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 

873,000 3 โรงเรียน สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

10 การจัดซือ้วัสดุการศึกษา 
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
ตางๆ  

เพ่ือใหนักเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯมี
สื่อการเรยีนการสอนพรอมใชใน
หลักสูตร  

20,000  3 โรงเรยีน สวนการศกึษาฯ 
อบต. 

หาดสองแคว 

            

 
 
 



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
ยุทธศาสตรที่  3  ดานการเกษตร 

1. แนวทางการสงเสริมสนบัสนนุการพัฒนาอาชีพ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรอยางครบวงจร 

สงเสริมโดยการนําผลผลิตทางการเกษตร
มาเพิ่มมูลคาสรางรายไดเพิ่ม 

60,000 หมู 4 จํานวน 1 กลุม             

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด 

สนับสนุน สงเสริมการเรียนรู การเพาะเห็ด 
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได  

40,000 หมู 4 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน  1  กลุม                     
                             
 

            

3 โครงการรวมใจภักด์ิ  รักษ
พื้นท่ีสีเขียว อนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอม   

รณรงคการปลูกตนไม การรักษสิ่งแวดลอม 
การดูแลสิ่งแวดลอมท่ีสาธารณะใหสวยงาม 

10,000 หมู 1-7  
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน    
 

         

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การผลิตและใชสารชีวภัณฑ
ปองกันศัตรูพืช 

สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนได  
ผลิตและใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูพืช 

50,000 ม.1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน     
 

        

5 โครงการสงเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงสูเยาวชน
ตําบลหาดสองแคว 

สงเสริมการดํารงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

100,000 หมู  7  
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน             



6 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การผลิตเมล็ดพืชพันธุดี 

สงเสริมใหมีการคนคิดวิธีการผลิตเมล็ดพืช
พันธดีแบบบูรณาการ เพื่อลดตนทุนการ
ผลิตใหแกกลุมเกษตรกร 

60,000 หมู  1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน             

7 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพใหกลุม
เกษตรกร ใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได 

30,000 หมู  1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน             

5 การจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 30,000 ม.1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน             

 
 
 
 
 
 
 



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
ยุทธศาสตรที่  4  ดานศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่และการทองเที่ยว 

1.  การสงเสริมและสนับสนนุการทองเที่ยว 
 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม 
พระเกียรติฯ   

สืบสานงานประเพณี   สงเสริมการทองเท่ียว 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

500,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษา 
อบต.หาดสองแคว 

 

            

2. โครงการยอนรําลึกเสนทาง
ประวัติศาสตร  รัชกาลท่ี 5   
เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบประวัติศาสตร  
อนุรักษวัฒนธรรมชุมชนในอดีต และสงเสริม
การทองเท่ียวในตําบล   

50,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษา 
อบต.หาดสองแคว 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ที่  โครงการ  รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมไทยเขมแข็ง 

สงเสริมใหครอบครัวไดมีธรรมะในการ
ดํารงชีวิต ลดความรุนแรงในครอบครัว 

20,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

2 โครงการรวมพิธีงานประเพณี
วันรัฐพิธีและงานพิธี  ของ  
อบต.  หาดสองแคว 

เพ่ือเปนการสืบสาน 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหดํารงอยูสืบตอไป 

30,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

3 ประเพณีทองถ่ินและกิจกรรม
ทางศาสนา 

เพ่ือเปนการสืบสานประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  ให
ดํารงคงอยูสืบตอไป 

30,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานตรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ 

เพ่ือเปนการสืบสานประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   
ใหดํารงคงอยูสืบตอไป 

60,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

5 โครงการจัดกิจกรรม 
งานลอยกระทง 

เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหดํารงคงอยูสืบ
ตอไป 

50,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ประเพณีสลากภัตร 

เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหดํารงคงอยูสืบ
ตอไป 

50,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

7 โครงการธนาคารความดีตําบล
หาดสองแคว 

เพ่ือสงเสริมการสรางสังคมแหงความสุข มี
คุณธรรม ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร ฯ 

25,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

8 โครงการฟนฟูศีลธรรม  
นําสังคมเขมแข็ง 

เพ่ือสงเสริมฟนฟูศีลธรรม ในชุมชนใหเปน
สังคมนาอยู 

30,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            



9 โครงการสงเสริมสนับสนุน
เยาวชนในการเลนดนตรี 

เพ่ือสงเสริมการเลนดนตรี  การอนุรักษ
ศิลปะพ้ืนบาน  

30,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

10 โครงการสงเสริมอนุรักษ 
การทําขนมไทยพ้ืนถ่ิน 

สงเสริมการอนุรักษการทําขนมไทยพ้ืนถ่ิน   
การถายทอดสูคนรุนหลัง 

40,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

11 อุดหนุนโครงการรวมพิธีงาน
ประเพณีวันรัฐพิธีและงานพิธี  
อําเภอตรอน 

เพ่ือเปนการสืบสาน 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหดํารงอยูสืบตอไป 

8,400 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

12 อุดหนุนงานไหลแพไฟ 
อําเภอตรอน 

เพ่ือประสานความรวมมือกับเครือขาย
อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

15,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

13 อุดหนุนงานออกรานและ
กิจกรรมกาชาดของอําเภอตรอน 

เพ่ือประสานความรวมมือกับเครือขาย
อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

20,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

14 โครงการจัดขบวนแหและ
กิจกรรมของอําเภอตรอน
สนับสนุนการจัดงาน เทศกาล
ลางสาดหวานและสินคา OTOP 

เพ่ือประสานความรวมมือกับเครือขาย
อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

15,000 อบต.หาดสองแคว สวนการศึกษาฯ 
อบต.หาดสองแคว 

            

 
 

 



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 

1. การปองกันและรักษาโรค 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ฟนฟูและสงเสริมความรูและแกนนํา
ดานสุขภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี 

70,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
1211 ครัวเรือน

4,176 คน 

           
 

2 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เพื่อปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในตําบล 

50,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
1211 ครัวเรือน

4,176 คน 

           
 

3 อุดหนุนงานวัน อสม.แหงชาติ
อําเภอตรอน 

เพื่อประสานความรวมมือในการบูรณา
การดาน อสม.อาํเภอตรอน 

5,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

5 ตําบล 
2 เทศบาล 

ในอําเภอตรอน 

           
 

4 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล 

เพื่อเปนหลักประกันสุขภาพ 200,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
1211ครัวเรือน

4,176 คน 

           
 

 
 
 

 



 
2. แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยทีด่ีตอประชาชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 
พ.ย

. 
ธ.ค

. 
ม.ค

. 
ก.พ

. 
มี.ค

. 
เม.

ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการแขงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธของโรงเรียนใน
เขตบริการของ อบต. 

กีฬานักเรียน 3 โรงเรียน บึงพาด หาดสอง
แควเดนสําโรง  ใหนักเรียนไดเกิดความรู
รักสามัคคี  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
รณรงคการตอตานยาเสพติด 

50,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน3 โรงเรียน 
 

           

 

2 โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 
 

รวมแขงขันกีฬาทองถิ่น  
5 ตําบล 2 เทศบาล  เพื่อสานสัมพันธคนใน
ทองถิ่นตางๆ รักษสุขภาพ 

65,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

รวมแขงขัน
หนวยงานใน
อําเภอตรอน 

5 ตําบล 
2 เทศบาล 

           

 

3 โครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬาเยาวชน 
ตําบลหาดสองแคว  

เพื่อใหเยาวชนในตําบลไดเกิดความรูรัก
สามัคคี  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
สงเสริมการสรางสุขภาพท่ีดี และรณรงค
การตอตานยาเสพติด 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

รวมแขงขัน 
5 ตําบล 

2 เทศบาล 

           

 

4 โครงการสงเสริมประเพณี
การแขงขันกีฬาเรือพาย ตําบล
หาดสองแคว 

เพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน    การใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  สงเสริมการ
สรางสุขภาพท่ีดี และรณรงคตอตานยาเสพ
ติด   

150,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

ประชาชน 7 
หมูบาน 

           

 

 
 

 



 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 
พ.ย

. 
ธ.ค

. 
ม.ค

. 
ก.พ

. 
มี.ค

. 
เม.

ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 โครงการเรือพายสืบสาน
สัมพันธชุมชน(เยาวชนตําบล
หาดสองแคว)   

เพื่อตอตานยาเสพติด  เช่ือมความสามัคคี  
ใหเกิดความสมานฉันทของเทศบาล  อบต.  
ในอําเภอตรอน 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต. 

หาดสองแคว 

           
 

6 โครงการการจัดสังคม 
สุขภาวะแบบมีสวนรวมใน 
ตําบลหาดสองแคว 

เพื่อจัดสังคมสุขภาวะแบบมีสวนรวมใน
ตําบลหาดสองแคว  เปนการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน   สรางการ
เรียนรูและขยายผลการดําเนินงานดานการ
จัดการสังคมสุขภาวะ 

25,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.                          

หาดสองแคว                                                                                                                    

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. แนวทางสงเสริมสวัสดกิารใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 
พ.ย

. 
ธ.ค

. 
ม.ค

. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย พ.ค มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพเงิน
สงเคราะหและสวัสดิการแก
ผูสูงอาย ุ

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุไดมีรายได
เพียงพอตอการยังชีพ  

5,923,200 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
738 ราย 

           
 

2. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ 

เพื่อชวยเหลือผูพิการไดมีรายได
เพียงพอตอการยังชีพ  

972,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
162 ราย 

            

3. โครงการชวยเหลือผูปวยโรค
เอดส 

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสไดมี
รายไดเพียงพอตอการยังชีพ  

30,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
3 ราย 

            

4 เงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน 
เรียนดีแตยากจนเด็กกําพรา และ
เด็กดอยโอกาส 

เพื่อเปนทุนสนับสนุนใหนักเรียนท่ี
เรียนดี  แตยากจน เด็กกําพรา และเด็ก
ดอยโอกาส 
ใหมีโอกาสดานการศึกษาอยางเทาเทียม 

100,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน            

 

5 โครงการเปดทองหลังพระ ตามแนว
พระราชดําริฯ  

เพ่ือศึกษาและนําแนวทางการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริ ฯ   

50,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
 

            

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
บรรเทาทุกขและชวยเหลือ
ประชาชนผูประสพภัยและ
ผูดอยโอกาส(เหลากาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ) 

เพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส ใหมีโอกาส
ไดรับความชวยเหลือในปจจัยสี่ท่ีจําเปน
เบ้ืองตน 

15,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
 

           

 



7 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดานการกุศล 
เพ่ือมนุษยธรรมก่ิงกาชาด 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมสรางสรรคในการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส 

10,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
 
                               

           
 

8 เงินชวยพิเศษ เพ่ือชวยเหลือคาทําศพ สําหรับผูบริหาร 
สมาชิก  พนักงาน ขาราชการ ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน 
 
                                                                                                                             

           
 

 



 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

1. แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. เงินเดือน(ฝายการเมือง) เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทน  ใหฝาย
การเมือง 

1,964,840 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

2 เงินเดือน(ฝายประจํา)   เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทน แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

1,462,680 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

                  

3 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก อปท. 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก อปท. 

220,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

4 คารักษาพยาบาล เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลแก
บุคลากรผูมีสิทธิ 

50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

5 คาปฏิบัติงานนอกเวลา เพ่ือจายคาลวงเวลาใหกับผูมีสิทธิฯ 20,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

6 คาเบ้ียประชุม เพ่ือจายในการจัดประชุม สัมมนา 50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

7 คาเชาบาน เพ่ือจายเปนคาเชาบานของผูมีสิทธิ 93,600 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

 
 

          

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผูมีสิทธิเบิกได 

10,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

 



 
 

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 768,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

            

10 คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑและ
ทรัพยสิน 

เพ่ือซอมแซมและจางเหมาบริการตาง ๆ ใน
คงอยูในสภาพดีได 

50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

11 คารับรองของ อบต. เพ่ือการตอนรับสวนราชการท่ีมาตรวจ
ราชการ 

80,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

12 คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก อปท. 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท. 

50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

13 คาวัสดุตาง ๆ   ตั้งจายเพ่ือเปนคาวัสดุตางๆ ในสํานักงาน
เชนวัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัว
,วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุไฟฟา วัสดุ
เคร่ืองคอมฯ และวัสดุการศึกษา,วัสดุ
ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุอ่ืนๆ 

429,580 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

14 คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา 
คาโทรศัพท 
คาไปรษณีย คาโทรเลข  
คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาลงทะเบียน 
คาน้ําประปา 

300,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

 
 

          

 
 
 
 
 



15 จัดหาอุปกรณเคร่ืองใช ครุภัณฑ
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูมาใชบริการ 

เพ่ือใหบริการแกผูมาใชบริการ 65,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

16 งบกลาง กองทุนประกันสังคม 
กองทุน ตางๆ และกรณีฉุกเฉิน 

690,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

17 คาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ 

เพ่ือตั้งจายเปนคาเดินทางไปราชการ 50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

18 คาวัสดุตางในการบริหาร
ราชการ 

เพ่ือใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ 448,949 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

19 โครงการเปดทองหลังพระตรม
แนวพระราชดําริฯ 

จัดกิจกรรมเพ่ือจัดองคความรูใหประชาชน
ไดเดินตามแนวทางพระราชดําริฯ 

30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

20 เงินเดือน(ฝายประจํา) เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน ลูกจาง 
ขาราชการผูมีสิทธิฯ 

1,072,020 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

21 คาตอบแทนอันเปนประโยชน
แก อปท. 

เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท. 

30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

22 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของผูมี
สิทธิเบิกได 

20,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

23 คาเชาบาน คาเชาบานของผูมีสิทธิเบิกได 36,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

24 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

25 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธิ
เบิกได 

70,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

26 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือจายในรายการเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 374,480 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

27 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของผูมีสิทธิเบิกได 

60,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           



28 คาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน จายเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

29 โครงการฝกอบรมทักษะความรู
และวิธีการปฏิบัติงานฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหแก
พนักงาน 

50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

30 คาวัสดุตางฯ คาวัสดุตางๆ ในการใหบริการประชาชน 110,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

31 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีฯ เพ่ิมศักยภาพการบริการแกภาคประชาชน 300,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนการคลัง 
อบต.หาดสองแคว 

           

32 เงินเดือน(ฝายประจํา) เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน ลูกจาง 
ขาราชการผูมีสิทธิฯ 

955,320 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

33 คาตอบแทนอันเปนประโยชน
แก อปท. 

เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท. 

30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

34 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของผูมี
สิทธิเบิกได 

20,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

35 คาเชาบาน คาเชาบานของผูมีสิทธิเบิกได 30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

36 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธิ
เบิกได 

30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

37 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือจายในรายการเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 150,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

38 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของผูมีสิทธิเบิกได 

30,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

39 คาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน จายเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 200,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

40 โครงการฝกอบรมทักษะความรู
และวิธีการปฏิบัติงานฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหแก
พนักงาน 

50,000 อบต. 
หาดสองแคว 

สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           



41 คาวัสดุ สํานักงาน,ไฟฟาวิทยุ,
ยานพาหนะ,เชื้อเพลิงและหลอ
ล่ืน,คอมพิวเตอร,กอสราง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตั้งจายเพ่ือเปนคาวัสดุตางๆ ในสํานักงาน
เชนวัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัว
,วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุไฟฟา วัสดุ
เคร่ืองคอมฯ และวัสดุการศึกษา,วัสดุ
ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุอ่ืนๆ 

326,840 ต.หาดสองแคว สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 
                                                 

           

42 คาครุภัณฑสํานักงาน,ครุภัณฑ
สํารวจ,ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตั้งจายเพ่ือเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ 

210,910 ต.หาดสองแคว สวนโยธา 
อบต.หาดสองแคว 

           

43 เงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม 

จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเปน
สวัสดิการใหแกพนักงานผูมีสิทธิ 

70,000 อบต.หาดสอง
แคว 

สํานักปลัด            

44 เงินชวยพิเศษคาทําศพท่ีไมได
รับความชวยเหลือจายจาก
หนวยงานอ่ืน 

เปนเงินชวยพิเศษคาทําศพของพนักงาน 
ผูบริหาร  ส.อบต.  

20,000 อบต.หาดสอง
แคว 

สํานักปลัด            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนเวที
ประชาคมในการจัดทําแผน 

เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของ
การมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง
ในระดับรากหญา, เพ่ือเปนการใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับฟงปญหา  และเปนการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา 

30,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

3. อุดหนุนอําเภอตรอนงานพิธีราช
พิธีตาง ๆ 

เพ่ืออุดหนุนอําเภองานรัฐพิธีประเพณีตางๆ 8,400 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

4. อุดหนุนอําเภอตรอนงานไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือจายใหกับอําเภอตรอน  เปนคาใชจายใน
การดําเนินการจัดงานประเพณีไหลแพไฟ 

15,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

5. อุดหนุนอําเภอตรอน  งานพระ
ยาพิชัยดาบหัก  และงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ 

เพ่ือจายใหอําเภอตรอน  เปนคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 

15,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

   
 
 

        

 
 
 
 
 

 
 
 



 
6. อุดหนุนวัดหาดสองแคว 

โครงการบวชศีลจาริณี 
เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 

อบต.หาดสองแคว 
           

7. อุดหนุนอําเภอตรอน งาน
ลางสาดหวานและของดีเมือง
อุตรดิตถ 

เพ่ืออุดหนุนงานลางสาดหวานและของดี
เมืองอุตรดิตถกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน 

15,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

8 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอตรอน เพ่ือจายใหก่ิงกาชาดอําเภอ ตรอน ในการ
ดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ
สาธารณะชนและประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนและดอยโอกาส 

15,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

   
 
 

        

9 อุดหนุนอําเภอตรอน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
อําเภอตรอน 

เพ่ือสรางโอกาสใหสตรีในชนบทไดมี
กิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนประสบการณใน
การพัฒนาตนเองและชุมชนรวมกัน 

5,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

     
 

      

10 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. 

เพ่ือใหโอกาสประชาชนไดตรวจสอบการ
ทํางานของ อบต. 

50,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

11 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การพัฒนาฯ 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชน 20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

12  โครงการจัดทําฐานขอมูลตําบล
หาดสองแคว 

การจัดทําฐานขอมูลชุมชนตําบล 
หาดสองแคว แบบมีสวนรวม 

100,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

13 โครงการเตรียมความพรอมกาว
สูสังคมอาเซียนของเยาวชน
ตําบลหาดสองแคว  

สรางความเขาใจในการกาวเขาสูสังคม
อาเซียน สรางประชาคมแหงสังคมเอ้ืออาทร
และแบงปน 

50,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

14 โครงการบําบัดทุกขและบํารุง
สุข แบบ ABC  

เพ่ือการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนา
ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

15 โครงการสงเสริม
กระบวนการพัฒนาคุมบาน 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารราชการแบบภาค
ประชาชนมีสวนรวม  

570,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           



17 สงเสริมงานวันสตรีสากล เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมงาน
วันสตรีสากล 

10,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

18 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ความรูดานกฎหมายและการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนความรูดานกฎหมาย
และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน 

20,000 หมู 1-7 
ต.หาดสองแคว 

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

19 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ
สําหรับท่ีอานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนในแตละหมูมีหนังสือพิมพ
อานอยางท่ัวถึง 

100,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

20 โครงการประชาสัมพันธงาน/
โครงการ อบต. (จุลสาร,แผน
พับ,แผนปลิว) 

เพ่ือประชาสัมพันธ แจงขาวสาร จาก อบต. 
ใหประชาชนไดรับรู 

20,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

21 โครงการแถลงผลการ
ปฏิบัติงานประจําป   

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
ในการดําเนินงานของ อบต.ทุก ๆ เร่ือง 

90,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

22 โครงการบริหารศูนยรวมขอมูล
ขาวสาร 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบการจัดซื้อจัด
จาง 

20,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. โครงการพลังแผนดินเอาชนะ
ปญหายาเสพติดตําบล 

เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูในการปองกัน
ไมใหเยาวชนติดยาเสพติด   
เพ่ือเปนตําบลปลอดยาเสพติด 

100,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

2. โครงการลดอุบัติเหต/ุอุบัติภัย
ชวงเทศกาล ปใหม 

เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูเร่ืองกฎหมาย
จราจรขับข่ีอยางปลอดภัย 

30,800 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

3. โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือศูนยประสานงานความรวมมือในการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนใหแสดงออก 
ในสิ่งท่ีเหมาะสม  

50,000 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

4. โครงการฝกอบรมทบทวนและ
ซอมแผน อปพร. 

เพ่ือฝกอบรมทีม อปพร.และปลูกจิตสํานึก
ของผูท่ีเปนอาสาสมัคร 

100,000 อบต. 
หาดสองแคว  

สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

5. โครงการลดอุบัติเหต/ุอุบัติภัย
ชวงเทศกาล วันสงกานต 

เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูเร่ืองกฎหมาย
จราจรขับข่ีอยางปลอดภัย 

30,800 ต.หาดสองแคว สํานักปลัด 
อบต.หาดสองแคว 

           

6 โครงการสนับสนุนการสราง
เสริมตําบลสุขภาวะ 

เพ่ือรวมพลังทองถ่ินใหมีสวนรวมสราง
ชุมชนทองถ่ินใหนาอยู 

20,000 ต.หาดสองแคว สํานักงานปลัด  
อบต.หาดสองแคว 

           

7 เงินสํารองจายเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยตางๆ  

เพ่ือจายเปนการปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัยตาง ๆ เชน การปองกันและแกไขปญหา
อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย อ่ืนฯ   

100,000 หมู 1-7  
ต.หาดสองแคว 

สํานักงานปลัด            

 
 
 


