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วารสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์



นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ ์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดฯ

“

“

”

”
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว

 สวัสดีปีพุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้า นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ 

กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว ขออนุญาตนำาคำาอวยพรปีใหม่ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มา

ให้พี่น้องประชาชนตำาบลหาดสองแควเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตของทุกๆ ท่าน ดังนี้ พระองค์กล่าวไว้ว่า 

  

  “ให้มีกำาลังกายที่แข็งแรง    มีกำาลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น

  และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ   ขอจงมีความสุข ความเจริญ”

 ขา้พเจา้ขอใหพ้ีน่อ้งตำาบลหาดสองแคว ทกุทา่นจงยดึมัน่ในคำาอวยพรทีพ่ระองคท์รงตรสัไว ้และขา้พเจา้ในนาม

ของผู้แทนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน จะขอปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานราชการ ให้การบริการงานต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้องในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก ความถูกต้อง ความเท่าเทียมและความเสมอภาคกันโดยทั่วถึง 

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ เช่น พัฒนาตำาบลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกคุณภาพชีวิตของประชาชนตำาบล 

หาดสองแคว ประกอบกับขณะน้ี มีสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19 ) ส่งผลกระทบ 

ต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป จึงขอให้ทุกท่านอย่าประมาท ขอให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและคนในครอบครัว 

พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง

 ในรอบปทีีผ่า่นมาการปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้พเจา้พรอ้มผูร้ว่มปฏบิตังิานภายในองคก์รทกุคน ตา่งตัง้ใจในการปฏบิตัิ

หนา้ทีเ่พือ่พีน่อ้งประชาชนอยา่งเตม็ทีเ่สมอมา ซึง่ทีผ่า่นมาอาจมใีนสว่นการทำางานทีม่คีวามสำาเรจ็ลลุว่งหรอือาจมงีานทีค่า้ง

คาที่จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ เนื่องในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและคงต้องมีทั้งคำาติและคำาชมในการทำางาน ข้าพเจ้าขอน้อม

รับคำาติ เพื่อนำามาปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และขอมอบคำาชมให้กับทีมงานทุกคนที่ตั้งใจและร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพี่

น้องประชาชนมาเป็นอย่างดี

 ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนตำาบลหาดสองแควทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข 

เจริญรุ่งเรือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆ ท่าน

 สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านหาดสองแควที่เคารพทุกท่าน ครบรอบการสรุปผลการดำาเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 ผมในฐานะผู้บริหาร อบต.หาดสองแคว จึงขอนำาเรียนข้อมูล

ในการทำางานร่วมกับ ผู้บริหารรองนายกทั้งสองท่าน เลขานุการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทั้ง 7 

หมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานทุกคน และร่วมกับท้องที่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ฯ         

ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มพลังมวลชน อสม. อปพร. หัวหน้าคุ้ม กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มสภาวัฒนธรรม กลุ่ม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอีกหลากหลายกลุ่มในตำาบลที่ไม่ได้เอ่ยนาม ทุกกลุ่มทุกคนมีความสำาคัญเป็น

อย่างมากในการพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมาการพัฒนาค่อนข้างลำาบาก เพราะเกิดโรคระบาดในประเทศ

ส่งผลให้ การบริหารงานในภาพรวมของ อบต.หาดสองแคว เป็นไปอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางโครงการ

จัดไม่ได้ถ้ามีการรวมคน บางโครงการต้องคืนเงิน ทำาให้ไม่เกิดสภาพคล่องในเชิงเศรษฐกิจและสังคม แต่

มาปลายปีก็พยายามใช้แนวทาง เชิงรุกในการทำางานในพ้ืนท่ีโดยลดการรวมกลุ่มคนมาใช้ระบบสาธารณาสุข                

ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั ทำาใหม้กีารฟืน้มาในระดบัทีด่ขีึน้ ผมมองวา่ในอนาคตตอ่จากนีไ้ป

ทอ้งถิน่คงตอ้งปรบัแผนในการทำางานเชงิพฒันาใหม ่ตามนโยบายรฐับาล เปน็การใชช้วีิตวถิใีหม ่มาตรการ

ป้องกัน ทั้งคนในครอบครัว คนในชุมชน เพื่อมิให้เกิด โรคโควิด - 19 ในตำาบลหาดสองแคว การดำาเนิน

การในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นได้รับการตรวจสอบจาก สตง.ไม่พบการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนจาก ปปช. 

และมีรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเคร่ืองยืนยันในตำาบลของเรา มีการยืนยันจากผู้ว่า

ราชการจงัหวดัอตุรดติถท์ีต่ำาบลหาดสองแควมผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ในชว่ง

วิกฤต แต่ตำาบลเราก็ใช้โอกาสนี้ ผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสร้างรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการค้าขาย ผ่านงานโครงการถนนสาย

วัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำาบลหาดสองแคว ที่มีเงินหมุนเวียนหลักแสนต่อเดือน ผมหวังว่าในอนาคตพี่น้องจะให้การสนับสนุนในการ

ดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ตำาบลหาดสองแควเรามีศักยภาพที่โดดเด่น เป็นต้นแบบของ อบต.ในระดับจังหวัดต่อไป 

 สดุทา้ยนีข้อขอบคณุในความรว่มมอืของทกุๆคน ทกุๆฝา่ยทีใ่ห ้ตำาบลหาดสองแควของพวกเรา มคีวามสมคัรสมานสามคัค ี

เป็นพลังที่ดีต่อไป ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ตลอดไปนะครับ.



 ตำาบลหาดสองแคว เป็นชื่อตำาบลหนึ่งในเขตอำาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ         

38 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำาเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

 - ทิศเหนือ ติดกับบ้านชำาทอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก่ง ของ อ.ตรอน

 - ทิศใต้  ติดกับบ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ ต.ท่าสัก อ.พิชัย

ตำ�บลน่�อยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร�้งสรรค์สังคม 
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ“

”
 - ทิศตะวันตก ติดกับบ้านปลายราง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน และบ้านน้ำาขุม ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 - ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม

 ชาวตำาบลหาดสองแควตามคำาบอกเลา่ของผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นอดตีมเีชือ้สายลาวเวยีงจนัทรแ์ละหลวงพระบาง มภีาษาพืน้บา้นเปน็

เอกลักษณ์ กระทั่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ชุมชนแห่งนี้ได้รับการยกฐานะจากสภาตำาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสอง

แคว ทำาให้ตำาบลหาดสองแควเติบโตและพัฒนามาโดยลำาดับ มีอาณาเขตความรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน มีประชากร 4,079 คน

- หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว - หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว

- หมู่ที่ 3 บ้านหาดสองแคว - หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำาโรง

- หมู่ที่ 5 บ้านแหลมคูณ  - หมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด

- หมู่ที่ 7 บ้านบึงพาด

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.หาดสองแคว

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ตำาบลหาดสองแคว มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำาน่านและลำาคลอง     

ท้ังคลองละมุง คลองละวาน คลองลำาชำา ไหลผ่าน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำา ประชาชนชาวตำาบลหาดสองแคว ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ถั่วเหลือง ทำาสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมงจนกลายเป็นอู่

ข้าวอู่น้ำาที่สำาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกแห่งหนึ่ง ด้านที่อยู่อาศัยตำาบลหาดสองแควมีชุมชนหนาแน่น อยู่ที่หมู่ที่ 1,2,3,4 ส่วนหมู่ที่ 

5,6,7 มีอาณาเขตไม่ไกลกันมากนัก มีการรวมกลุ่มของประชาชนในการดำาเนินกิจกรรมทั้ง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพเสริม กลุ่ม

แปรรูปอาหารจนมีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับสมาชิก.

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว
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นายธนิณพิสิษฐ์ พุ่มไสว

รองประธานสภา อบต.

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายธีรศักดิ์ สนแย้ม

เลขานุการสภา อบต.

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นางรัตนะ เสริมมา 

ประธานสภา อบต.

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายจรัญ ธีระแนว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นางวันเพ็ญ กลมดวง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นางสาวกาญจนา ประมาณ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นางสมบัติ นนคลัง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายมาโนช มาทองแดง

สมาชิก อบต. หมู่ 4

นายมานพ โพธิ์โม้

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นางเสนอ มีท้วม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นางสมพิศ เรือนทะยา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

นางอรุณี นันทโชติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

นายนเรศ ทีระแนว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

นายภูวภณ ตรงต่อกิจ

เลขานุการนายก

สมาชิกสภา

คณะผู้บริหาร
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กองช่าง

กองคลัง

สำ�นักปลัด

กองการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์

ผู้อำานวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ

นางสาวรจนารถ เจียมบรรจง

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

นางสาวณัทปภา จันทร์หอม

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หน.สำานักปลัด
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 ได้รับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรับมอบจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.

ไดร้บัการคดัเลอืกเปน็ชมุชนคณุธรรมตน้แบบ ระดบัจงัหวดั ประจำา

ปี 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.

ได้รับรางวัล 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ประจำา

ปีงบประมาณ 2563.

ไดร้บัรางวลัวฒันคณุาธร ชมุชนคณุธรรมฯ บา้นหาดสองแคว จาก

กระทรวงวัฒนธรรม.

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว06 สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



รายการแสดงงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำาปี 2562            
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึง วันที่ 30 กันย�ยน 2563

รายรับ

รายจ่าย

รายการ

 ภาษีจัดเก็บเอง

 ภาษีจัดสรร

 เงินอุดหนุุนทั่วไป

รายการ

 งบกลาง

 รายจ่ายประจำา

 รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ประมาณการ

141,000.00 

13,985,000.00 

 20,510,348.00

34,636,348.00 

ประมาณการ

  10,321,100.00 

 20,464,400.00 

 3,062,100.00 

  33,847,600.00  

รายรับจริง

   4,056.71 

 14,201,405.95 

 18,336,563.72 

  32,542,026.38 

รายจ่ายจริง

   4,056.71 

 17,192,371.38 

 1,223,525.48 

  18,419,953.57 

+ -

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

สูง/ต่ำา

 136,943.29 

 +36,405.95 

2,173,784.28 

2,347,133.52 

สูง/ต่ำา
 

10,317,043.29 

 3,272,028.62 

 1,838,574.52 

15,427,646.43 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

งบกลาง

รายจ่ายประจำา

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ภาษีจัดเก็บเอง

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนภูมิรายรับ

แผนภูมิรายจ่าย
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าที่ทำาการองค์การบริหารส่วน
ตำาบลหาดสองแคว งบฯ 488,645.50 บาท

โครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลมคูณ - 
บ้านไผ่สว่าง หมู่ที่ 5 งบฯ 2,008,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองลำาชำา หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 169,000 บาท

ปรับภูมิทัศน์ งบฯ 99,000 บาท

ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
งบฯ 76,000 บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ำา บ้านดงขมุ หมู่ที่ 7  
งบฯ 15,600  บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง 
คลองละมุง ถึงสายบ้านปลายราง หมู่ที่ 5 
งบฯ 450,900 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำา

 โครงสรา้งพืน้ฐานเปน็สิง่จำาเปน็ทีอ่งคก์รภาครฐั จะตอ้งจดับรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชนไดร้บัความสะดวก ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว08 สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



 องค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว ได้ให้ความสำาคัญกับการศึกษาของเด็กในตำาบลหาดสองแคว มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับเด็กๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดแคว เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พาเด็กๆ เข้าวัดทำาบญุในวันพระ มีกิจกรรมลอยกระทง ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตร

อินทรีย์  ส่งเสริมโภชนาการสำาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่

ของตำาบลหาดสองแคว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหาดสองแคว โรงเรียนบ้านเด่นสำาโรง โรงเรียน

บ้านบึงพาด และสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและเด็กที่ทำาคุณประโยชน์แก่ตำาบล. 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำาการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และทำาปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร เช่น การทำากล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยตาก งาดำาตัด ข้าวเกรียบ มะขามแก้ว น้ำาพริก แป้งข้าวหมาก มะม่วงแผ่น  

เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและทำาให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีการจัดโครงการส่งเสริม

การปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ในพื้นที่สาธารณะตำาบลหาดสองแคว ในการดำาเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว.

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว10 สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำาบลหาดสองแคว การจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ

และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำา การจัดงานย้อนรำาลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ การ

อนุรักษ์ประเพณีตักบาตรหาบจังหัน การทำาบุญกลางบ้าน ให้การสนับสนุนประเพณีบวชนาคสามัคคี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

ตำาบลหาดสองแคว ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตำาบลหาดสองแควมากขึ้น.

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
นันทนาการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว 11สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



 แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำาบล  

หาดสองแคว ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในตำาบล รว่มกบั อสม. และโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ตำาบลหาดสองแคว จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

ของคนในตำาบล ดังนี้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการชุมชนตำาบลหาดสองแคว ร่วมใจ ใส่ใจ คัดกรองโรค     

เบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ 4 บ้านเด่นสำาโรง โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งท้อง โครงการเคลือบฟลูออไรด์เด็กวัย

เรียน 4 - 12 ปี โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และเผชิญ

การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจัดบริการ

ดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี

ภาวะพึ่งพิงตำาบลหาดสองแคว นอกจากนั้นได้ร่วมกับสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอตรอน 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหาดสองแคว ได้ลงพื้นที่สุ่ม

ตรวจร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แผงลอยจำาหน่ายอาหาร 

รถเข็น หาบเร่ เพื่อประเมินอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

Food Good Taste และประเมินผลการดำาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำาหรับ 

ร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แผงลอยจำาหน่ายอาหาร รถเข็น หาบเร่ ของตำาบลหาดสองแคว และลงพื้นที่รณรงค์ทำาลายแห่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ำายุงลายทุกหมู่บ้าน.

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนั้นยังได้ให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำาบล เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำารงชีวิต รวมถึงหางบประมาณมาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

มีการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน.
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 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มีการจัดเตรียมสถานที่

สำาหรับขยะอันตราย มีการปลูกจิตสำานึกรักษ์บ้านเกิดให้กับเยาวชน ผ่านโครงการจักรยานสานฝันฯ มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่

สาธารณะต่างๆ มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน มีการลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและให้

ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิแกน่กัเรยีน นอกจากนี ้มกีารประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ตำาบลหาดสองแคว เพือ่พจิารณาแผนพฒันาทอ้ง

ถิ่น ปี 2561 - 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 

2563 เพื่อเป็นการติดตาม ผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสูงสุด.

อบต.หาดสองแคว ได้ทำา MOU ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จ้างงานผู้พิการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างงานให้กับผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว 13สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



 พธิรีบัพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ ์พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) และจดัทำาหนา้กากอนามยั

เพื่อป้องกันตนเอง

 โครงการฝกึอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจำาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และกจิกรรมรณรงตค์วบคมุปอ้งกนัลกูน้ำา

ยุงลาย Big Cleaning day จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำาบลหาดสองแคว

ประมวลภาพกิจกรรม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบต.หาดสองแคว14 สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563



 กิจกรรมการมอบน้ำายาฆ่าเชื้อ และหน้ากากผ้าให้กับ

ประชาชนตำาบลหาดสองแคว เพื่อป้องการเชื้อไวรัสโคโรนา 

(โควิด - 19)

 พธิีเปดิอาคารทีท่ำาการสภาวัฒนธรรมและศูนยบ์ริการนกั

ท่องเที่ยวประจำาตำาบลหาดสองแคว เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

แก่นักท่องเที่ยว

 โครงการฝกึอบรมเรยีนรูพ้ระราชกรณยีกจิและศกึษาดงูานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิประจำาปงีบประมาณ 2563



ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำาบลหาดสองแคว

ปฎิทินท่องเที่ยวชุมชนลาวเวียง ประจำาปี 2564

พบเหตุการณ์กระทำาทุจริต คอรัปชั่นและเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
โปรดแจ้ง 055-496098 055-452318 หรือ www.hardsongkwae.go.th

www.facebook.com/hardsongkwaeUTT

องค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว อำาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร. 055-496098 | โทรสาร 055-452318 | www.hardsongkwae.go.th

พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย จ.พิษณุโลก โทร.055-211238

วันศุกร์ - เสาร ์ ที่ 1 - 2 มกราคม 2564   วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ - เสาร ์ ที่ 5 - 6 มีนาคม 2564   วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 2 - 3 เมษายน 2564

วันศุกร์ - เสาร ์ ที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2564  วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 4 - 5 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ - เสาร์  ที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2564  วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ - เสาร์  ที่ 3 - 4 กันยายน 2564   วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 1 - 2 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ - เสาร์  ที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2564  วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 3 - 4 ธันวาคม 2564

       

งานย้อนรำาลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์
 วันที่ 22 ตุลาคม 2564

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำา
 วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2564

 ท่องเที่ยวชุมชนตำาบลหาดสองแคว วันเดย์ วันเดียว สองวัน สามวัน เที่ยวได้.....ตามงบประมาณ  

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียงหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์ เรียนรู้ สัมผัสวิถี วัฒนธรรม ประเพณี กินนอนโฮมสเตย์ 

บ้านหาดสองแควที่ดีที่สุด บริการดุจญาติมิตร สนใจดูลายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค : ท่องเที่ยวชุมชนตำาบลหาด

สองแคว โทร. 087-845-5220


