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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จะจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งจะมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา คลอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกปและยังเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากวาหน่ึงแนวทางและภายใตแนว
ทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
 นอกจากน้ี แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดดับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 
องคการปกครองทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ 
1.2  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

1. เพ่ือใหมีการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรและมีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
2. เพ่ือใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหมีการบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่นไดมี

การสวนรวมในการบริหารการพัฒนาอยางแทจริง 
4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืน 
5. เพ่ือรวบรวมวิเคราะหประมวลผลขอมูลตางๆ ซึ่งแสดงในรูปของแผนงาน/โครงการซึ่งมีความสัมพันธ

สอดคลองกันระหวางแผนงาน/โครงการประจําป 
6. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนากําหนดจุดหมายและแนวทางในการพัฒนาซึ่งสามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค เปาหมายรวม และความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
7. เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุเอกสารหรือขอบังคับงบประมาณ

รายจายประจําปและนํา ไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) 
1. ทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) เสนอตอผูบริหาร 
2. จัดทําโครงการ เวทีประชาคม เพ่ือออกไปเก็บขอมูลปญหาและความตองการจากประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนา ฯ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นทําการพิจารณารางแผนพัฒนา ฯ และประสานแผนในระดับอําเภอ 
5. เสนอรางแผนที่ผานการพิจารณากลั่นกรองแลวเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 
6. ประกาศใชแผนพัฒนา 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 
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 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจจะมีความเช่ือมโยงและสงผลใหเชิง
สนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกันเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารประกอบไปดวยประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด โดยทรัพยากรการ
บรหิารประกอบไปดวย 

1. เงิน ทั้งงบประมาณขององคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลงงบประมาณภายนอก 
2. คน ซึ่งหมายความรวมต่ังแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานการปกครองสวนทองถิ่น ระดับ ซึ่งจะมีความ

แตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะและทัศนะคติ ซึ่งองคการปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของ
กําลังคนเหลาน้ันมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคน กําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหองคการปกครองสวน
ทองถิ่นและถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขวางแลวอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนใน
การพัฒนาทองถิ่นดวย 

3. วัสดุอุปกรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่จะสามารถนํามาใชการบริหาร
จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ พัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณอยางเต็มศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะขับเคลื่อนทรัพยากร ทั้ง 3 ประการขางตน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน การบริหารจัดการเปนศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง 
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป ฉบับน้ีจะเปนแผนที่เปนเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายในระดับ
ตางๆ มาเปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 
               คณะผูจดัทาํ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.hardsongkwae.go.th



สวนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
2.1  การสรุปสถานการณพัฒนา 
   องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาโดยใชเทคนิคการ  
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) ดังนี้ 

• จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแมนํ้านานไหลผาน เปนแหลงนํ้าขนาดใหญ เปนตนทุนในการทําการเกษตรที่สําคัญ และมีคลองตาม

ธรรมชาติที่เปนแหลงนํ้าจํานวนมาก เชน บึงพาด,หนองตะเข,หนองหิน,หนองอีเตา,คลองลําชํา,คลองละ
มุง ฯลฯ  

2. เปนแหลงผลิตขาว  ซึ่งสามารถทํานาไดปละ 3 ครั้ง มีผลผลิตตลอดป 
3. เปนแหลงเพาะปลูกผักผลไมหลายชนิด เชน  สมโอ,มะยงชิด,มะละกอ,มะนาวฯลฯ 
4. มีความเขมแข็งของประชาชน  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลรวมคิด รวมกําหนด รวม

วางแผน รวมทํา และรวมรับผลประโยชนของภาคประชาชนแบบครบวงจร  โดยใชกลไกการจัดทําแผน
ชุมชนการเปดเวทีประชาคม  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  และประชุมปรึกษาหารือใน
ระดับครัวเรือนและหมูบาน  โดยใชเวทีสัญจรขององคการบริหารสวนตําบลในรับฟง สะทอนปญหาและ
ความตองการ หาแนวทางการแกไขปญหา และใหโอกาสประชาชนไดรวมประเมินผลการทํางานของทุก
องคกรที่เกี่ยวของ 

5. มีกระบวนการสรางการเรียนรูอยางมีคุณคาและตอเน่ืองเพ่ือใหประชาชน แกนนํา ผูนําทุกฝาย ไดมี
โอกาสปรับวิถีคิดจากการเรียนรูกันเอง มีการถายทอดจากรุนสูรุนพรอมปลูกฝงวิถีชีวิต ความเอ้ืออาทร 
การหวนแหนทรัพยากร รวมถึงการใชกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมบูรณาการทุนภายในตําบลเพ่ือให
เกิดการแลกเปลี่ยนในการจัดการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและปฏิบัติไดจนเปนกิจวัตรประจําวัน ทั้งน้ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของตําบลจะเกิดขึ้นจากการพลิกวิกฤตเปนโอกาส  หากจะตองดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองตอองคกรภายนอกก็จะไมทําลายวิถีของชุมชนเอง 

6. ประชาชนมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความรักความสามัคคีสูง เพราะประชาชนในพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแควในอดีตเปนชาวลาวอพยพจากเวียงจันทน  จึงทําใหลูกหลานรุนปจจุบันมี
ความคิดในการอนุรักษ  ถายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ แกคนรุนหลัง เพ่ือหลอมรวมอัต
ลักษณความเปนพวกเดียวกัน  สรางความเปนตัวเองที่มีการสื่อสารดวยภาษาเดียวกัน  มีความเอ้ือ
อาทร มีความผูกพัน ภาคภูมิใจ ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจบริการ  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหประชาชนตําบลหาด
สองแควมีวิธีคิดและการเรียนรูที่หลอหลอมจนเปนวิถีชีวิต  จนกระทั่งสามารถลงมือปฏิบัติไดอยางเปน
ธรรมชาติและมีความสุขเพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณของคนที่สมบูรณ  นอกจากน้ีองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแควไดเตรียมการพัฒนาคนในแตละดานโดยใชการสืบทอดและเรียนรูรวมกัน
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือจะไดทํางานในอนาคต 

7. ประชาชนในชุมชนเปนสังคมจิตอาสาในการชวยเหลือกลุมคนในชุมชน ทุกกลุมวัยและทุกมิติ ผาน
กิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีกระบวนการจัดการแบบมีสวนรวม
จากชุมชนเพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพดี โดยแกนนําจิตอาสาจะทําหนาที่เปนตนแบบเพ่ือเปนแรงกระตุนให
เกิดจิตสํานึกในการดูแลซึ่งกันและกันผานออกแบบการดูแลสุขภาพที่เนนแนวคิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
ชวยเหลือและสนับสนุนการดูแลรวมกับนโยบายของหนวยงานราชการเพ่ือดําเนินกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ การฟนฟู การปองกันโรค และการรักษาพยาบาล 
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8. มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  
9. เปนชุมชนที่มีระบบการเรียนรูเพ่ือเด็กและเยาวชน  สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนโดย

เนนการถายทอดและสรางจิตสํานึกรักบานเกิดจากรุนสูรุน  ผานการสรางกิจกรรมตางๆ ในตําบลเพ่ือ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น พรอมกันน้ีแกนนําของตําบลจะสรางกระบวนการเรียนรูให
เด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนที่สรางสรรคและทํากิจกรรมรวมกับเรื่องตางๆในตําบลโดยเฉพาะเรื่อง
สาธารณสุข ตลอดจนปลูกฝงการมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยของผูใหญในตําบลเพ่ือ
วางแผนใหคนรุนหลังเรียนรูการขับเคลื่อนตําบล   

10. มีกลุมสินคาชุมชนจากการรวมกลุมเปนอาชีพเสริมเพ่ือแกไขปญหาการยากจนและการวางงาน โดยจะ
ยึดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และใชภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูภายในตําบลชวยผลักดันใหเกิดกลไก
ของระบบและหนุนเสริมการจัดการ เชน   

• จุดออน (Weaknesses)   
1. พ้ืนที่ทําการเกษตรบางสวนยังขาดระบบชลประทาน แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร เชน คลองสงนํ้าดวย

ระบบไฟฟาคลองซอยสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร 
3. เกษตรกรยังขาดความรู ทักษะ และความสามารถ ดานการตลาดและการบรรจุภัณฑ และยังมีการทํา

การเกษตรดวยสารเคมี 
4. เกษตรกรมีภาวะหน้ีสิน 
5. ภัยจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรกร 
6. เกษตรกรใชประโยชนจากที่ดินไมถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ ทําใหดินเสื่อมสภาพ 
7. เกษตรกรขาดความรู และความสามารถดานการตลาดและการบรรจุภัณฑ เพ่ือใหเพ่ิมมูลคาสูงขึ้น 

 

• โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายรัฐบาล และสวนทองถิ่น สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสิ้นคาชุมชน 
2. มีโอกาสเช่ือมโยงภาคสินคาชุมชนกับประชาคมอาเซียน  
3. มีโอกาสเปนชุมชนแหงการเรียนรูเปนตําบลสุขภาวะ  มีคณะศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

 

• ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ไมมีกฎหมายที่เอ้ือตอการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินของประชาชน ดานที่อยูอาศัย และ ที่ดินทํากิน 
2. เปนชุมชนที่อยูระหวางเสนทางผานเช่ือมตอไปยังตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ  และทองถิ่นอ่ืนๆทําใหมีการ

บริหารจัดการดานขยะมูลฝอย  และยาเสพติดไดอยากนโยบายดานการเปดการคาเสรี  มีผลตอสิ้นคา
เกษตร 

 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
     เพ่ือใหทราบถึงการพัฒนาที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําโครงการไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด
และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

โดยมีลักษณะองคประกอบ คือ เปนการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
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จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป 2557  องคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว ไดมีการนําแผนงาน / งานที่ทําที่ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  มา
ปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน  2556 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 21 31,400,000.00 20 26,860,000.00 19 25,830,000.00 

ดานการศึกษา 19 2,540,000.00 8 1,400,000.00 9 1,410,000.00 

ดานการเกษตร 13 1,250,000.00 13 6,460,000.00 12 6,400,000.00 

ดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม นันทนาการ 
การทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

17 1,445,000.00 22 4,925,000.00 23 5,155,000.00 

ดานสาธารณสุข 11 3,705,000.00 25 1,800,000.00 25 1,875,000.00 

ดานการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

48 4,790,000.00 53 5,855,000.00 61 7,915,000.00 

รวม 129 45,130,000.00 141 47,300,000.00 149 48,585,000.00 

 
 
 

การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.หาดสองแคว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 91โครงการ งบประมาณ 7,477,500 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 
ตามขอบัญญัต ิ

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 11 1,762,500.00 

ดานการศึกษา 17 1,570,000.00 

ดานการเกษตร 4 170,000.00 

ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเที่ยว และภูมิปญญาทองถิ่น 16 1,305,000.00 

ดานสาธารณสุข 6 300,000.00 

ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 37 2,370,000.00 

รวม 91 7,477,500.00 
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ผลการดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2557 ในเขต
พ้ืนที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ  ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ครุภัณฑสํารวจ เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

60,000.00 จัดหาเครื่องGPRS 7 

2. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังใน
ตําบลหาดสองแคว 

 300,000.00 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในตําบลหาดสองแคว 

7 

3. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

รายจายเพ่ือบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน 
(ถนนลาดยางฯ) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

400,000.00 รายจายเพ่ือบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน 
(ถนนลาดยางฯ) 

7 

4. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
(ไฟฟารายทาง) 

 60,000.00 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง
ขางทาง7หมูบาน 

7 

5. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงเปา
ลางบอนํ้าบาดาลฯ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

42,500.00 ปรับปรุงเปาลางบอนํ้า
บาดาลฯ 

7 

6. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา
สองสวางขางถนน 

 100,000.00 ซอมไฟฟาสองสวางสอง
ขางทาง 

7 

7. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต 

 0.00 กอสรางถนนคอนกรีต 7 

8. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟ
ฟา 

 800,000.00 ขยายเขตไฟฟา 3 

9. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

0.00 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรัง 

7 

10. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสู
ซอยในหมูบาน1-7 

 0.00 เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง
เขาสูซอยในหมูบาน 1-7 

1 
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11. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสู
ซอยในหมูบาน1-7 

 0.00 เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง
เขาสูซอยในหมูบาน 1-7 

1 

12. ดานการศึกษา โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
หาดสองแคว 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

50,000.00 สงเสริมการสรางการมี
สวนรวมทุกภาคสวน 
จัดต้ังสงเสริมสนับสนุน
สภาเด็กฯ 

7 

13. ดานการศึกษา จัดซื้อวัสดุอ่ืนสวน
การศึกษา 

 20,000.00 จัดหาวัสดุอ่ืนๆ 4 

14. ดานการศึกษา อาหารเสริมนม 
โรงเรียนในสังกัด ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0.00 จัดซื้อนม ใหกับโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็ก 

12 

15. ดานการศึกษา จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
อุปกรณ สื่อการเรียน
การสอน 

 0.00 จัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน 

4 

16. ดานการศึกษา วัสดุ สนง.สวน
การศึกษา 

 30,000.00 จัดหาวัสดุ 4 

17. ดานการศึกษา โครงการทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

 10,000.00 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

30 

18. ดานการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
รักษสิ่งแวดลอม 

 30,000.00 รณรงคใหประชาชนรักษ
สิ่งแวดลอม 

7 

19. ดานการศึกษา โครงการมักคุเทศกนอย เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

0.00 อบรมมังคุเทศกนอย 30 

20. ดานการศึกษา โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวัน 

 500,000.00 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กและเยาวชน 

250 

21. ดานการศึกษา โครงการวันเด็ก
แหงชาติตานยาเสพติด 

 50,000.00 จัดงานวันเด็ก 150 

22. ดานการศึกษา โครงการจางนักศึกษา
ทาํงานในชวงปดภาค
เรียน 

 80,000.00 จางแรงงานเด็กนักเรียน 
นักศึกษา 

50 

23. ดานการศึกษา เงินเดือนฝายประจํา 
สวนการศึกษา 

 500,000.00 คาตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษา 

5 

24. ดานการศึกษา คารักษาพยาบาลสวน  20,000.00 เบิกคารักษาพยาบาลแกผู 2 
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การศึกษา มีสิทธิ 

25. ดานการศึกษา คาจางเหมาบริการสวน
การศึกษา 

 200,000.00 เบิกคาจางเหมาบริการ 12 

26. ดานการศึกษา คาเดินทางไปราชการ
สวนการศึกษา 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

30,000.00 คาเดินทางไปราชการ 6 

27. ดานการศึกษา โครงการจัดงานวันเยา
ชนแหงชาติตานยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

30,000.00 จัดงานวันเยาวชน 300 

28. ดานการศึกษา โครงการกีฬาปฐมวัย
สัมพันธ 

 20,000.00 จัดกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เลก็ 

3 

29. ดานการเกษตร โครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

40,000.00 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

6 

30. ดานการเกษตร โครงการสงเสริมการ
ผลิตและใชสารชีวภัณฑ
ปองกันศัตรูพืช 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

50,000.00 สงเสริมการผลิตสารชีว
ภัณฑ 

7 

31. ดานการเกษตร โครงการรวมใจภักภ์ิ 
รักษพ้ืนที่สีเขียวฯ 

 20,000.00 สงเสริมการปลูกปา 7 

32. ดานการเกษตร โครงการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
อาชีพการเพาะเหด็ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

60,000.00 สงเสริมอาชีพการเกษตร 1 

33. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการคนดีศรีหาด
สองแคว 

 55,000.00 สงเสริมสนับสนุนคนดี 
เชิดชูเกียรติ 

7 

34. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการฯ 

โครงการสงเสริมงานวัน
ลอยกระทง 

 50,000.00 อนุรักษสงเสริมประเพณี
ทองถิ่น 

7 
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35. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการงานประเพณี
ทองถิ่นและกิจกรรม
ทางศาสนา 

 50,000.00 สงเสริมประเพณีทองถิ่น
และกิจกรรมทางศาสนา 

7 

36. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม ฯ 

โครงการงานสงกรานต
รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 

 50,000.00 งานสงกรานตรดนํ้าดําหัว
ผูสูงอายุ 

7 

37. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการประเพณีไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ 

 600,000.00 สงเสริมการทองเที่ยวงาน
ไหลแพไฟ 

7 

38. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการยอนรําลึก
เสนทางประวัติศาสตร 
รัชกาลที่ 5 

 60,000.00 จัดงานยอนรําลึกเสนทาง
ประวัติศาสตร รัชกาลที่ 
5 

7 

39. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานราชพิธี
และงานรัฐพิธี 

 30,000.00 สงเสริมงานราชพิธี 7 

40. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
ประเพณีการแขงขัน
กฬีาเรอืพายตําบล 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

150,000.00 สงเสริมประเพณีการ
แขงขันกีฬาเรือพายตําบล 

7 

41. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยวฯ 

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

 60,000.00 แขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ 

7 
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42. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม ฯ 

โครงการเรือพายสืบ
สานสัมพันธชุมชน
(เยาวชน) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

20,000.00 จดังานเรอืพายสบืสาน
สัมพันธชุมชน(เยาวชน) 

7 

43. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการยอนรําลึก
เสนทางประวัติศาสตร 
รัชกาลที่ 5 

 60,000.00 จัดงานยอนรําลึกเสนทาง
ประวัติศาสตร รัชกาลที่ 
5 

7 

44. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลหาดสอง
แคว 

 30,000.00 แขงขันกีฬาเยาวชนตําบล
หาดสองแคว 

7 

45. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณไีหลแพไฟฯ
สนับสนุนอําเภอตรอน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

20,000.00 สงเสริมงานไหลแพไฟ 7 

46. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณี
สลากภัตร 

 60,000.00 สงเสริมสนับสนุน
ประเพณสีลากภัตร 

7 

47. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 
นันทนาการ การ
ทองเที่ยว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนงานพระราชพิธี
และงานรฐัพิธี อําเภอต
รอน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

10,000.00 สงเสริมงานรัฐพิธี 7 

48. ดานศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม ฯ 
 

อุดหนุนชมรมกีฬาหมู 
1-7 

 0.00 เพ่ือสนับสนุนชมรมกีฬา
หมูที่ 1-7 

1 
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49. ดานสาธารณสุข โครงการสงเสริมงานวัน
สตรีสากล 

 5,000.00 โครงการสงเสริมงานวัน
สตรีสากล 

7 

50. ดานสาธารณสุข เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  30,000.00 ชวยเหลือผูปวยเอดส 4 

51. ดานสาธารณสุข คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

55,000.00 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

6 

52. ดานสาธารณสุข โครงการสงเสริมงานวัน 
อสม. 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

10,000.00 สงเสริมงานวัน อสม. 7 

53. ดานสาธารณสุข เงินสมทบเขากองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

 180,000.00 ดูแลสขุภาพประชาชน 4200 

54. ดานสาธารณสุข โครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 20,000.00 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

1 

55. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางตําบลสุข
ภาวะ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

20,000.00 สงเสริมสนับสนุนหมูบาน
สขุภาวะ 

7 

56. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการบําบัดทุกข 
บํารุงสุข แบบ ABC 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 สนับสนุนการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 

7 

57. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

25,000.00 มีผูแทนจากหมูบานเปน
กรรมการคณะทํางาน
บริหารราชการ อบต. 

7 

58. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

คาตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
สวนการคลัง 

 30,000.00 จายเงินการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

5 

59. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือชวยเหลือการศึกษา
บุตรแกผูมีสิทธิ 

3 

60. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

จัดการเลือกต้ัง  50,000.00 จัดการเลือกต้ัง 7 
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61. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการผูชําระภาษี
ดีเดน 

 60,000.00 สงเสริมใหประชาชนมา
เสียภาษี 

7 

62. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆๆ เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

40,000.00 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง 

12 

63. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น 

 250,000.00 จายคานํ้ามันเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

12 

64. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

45,000.00 จัดซื้อวัสดุอ่ืน 4 

65. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร  50,000.00 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 

66. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุสํานักงาน สวนการ
คลัง 

 50,000.00 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12 

67. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการบริหารศูนย
รวมขาวสารการจัดซื้อ
จัดจาง 

 20,000.00 มีศูนยรวมขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอ 

1 

68. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร 

 50,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร 
เครือ่งพิมพคอมพิวเตอร 

1 

69. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการลดอุบติัเหตุ
ทางถนนชวยเทศกาลสง
กานต 

 50,000.00 ต้ังจุดตรวจ 7 

70. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

50,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครือ่งพิมพ
คอมพิวเตอร 

4 

71. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  30,000.00 จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 
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72. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑสํานักงาน  20,000.00 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน 1 

73. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 
 

20,000.00 มีครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1 

74. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุกอสราง  100,000.00 จัดหาวัสดุซอมแซม 
ชวยเหลือประชาชนกรณี
เรงดวน 

7 

75. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการการจัดสังคม
สุขภาวะแบบมีสวนรวม
ในตําบลหาดสองแคว 

 25,000.00 สรางสังคมสุขภาวะ 7 

76. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑสํานักงาน
(จัดซื้อเครื่องปริ้นสี) 

 10,000.00 จัดซื้อเครื่องปริ้น1 เครื่อง 1 

77. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

 5,000.00 คาซอมแซมพาหนะและ
ขนสง 

12 

78. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

300,000.00 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

12 

79. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น 

 50,000.00 คานํ้ามันเช้ือเพลิงสวน
โยธา 

12 

80. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

คาตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

 25,000.00 คาตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

12 

81. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

คาเชาบานสวนโยธา  20,000.00 คาเชาบาน 12 

82. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

วัสดุสํานักงานสวนโยธา  40,000.00 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4 
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83. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการสงเสริม
กระบวนการพัฒนาคุม
บาน 

 570,000.00 สงเสริม
กระบวนการพัฒนาคุม
บาน 

7 

84. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนบรรเทาทุกขฯ 
เหลากาชาดจังหวัด 

 20,000.00 สงเคราะหผูดอยโอกาสฯ 7 

85. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

เงินชวยเหลือคา
รกัษาพยาบาล 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 
 

50,000.00 เงินชวยเหลือคา
รกัษาพยาบาล 

12 

86. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

คาตอบแทนผูปฏิบติั
ราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท. 

 50,000.00 คาตอบแทนผูปฏิบติั
ราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. 

12 

87. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอตรอน 

 15,000.00 สงเคราะหผูดอยโอกาส 7 

88. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการศูนย
ประสานงานปองกนั
และแกไขปญหายาเสพ
ติดฯ 

 100,000.00 แกไขปองกันปญหายา
เสพติดในชุมชน 

7 

89. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการออกรานและ
กิจกรรมของอําเภอต
รอน งานกาชาด 

 20,000.00 สงเสริมงานกาชาด 7 

90. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เขมแข็ง 

 20,000.00 สรางความเขมแข็งแก
ครอบครัว 

7 

91. ดานการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหดสองแคว 

 50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

1 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลแผนพัฒนาในปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไมสามารถดําเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาที่วางไวไดทั้งหมด เน่ืองจากจํานวนโครงการที่เปนความตองการของประชาชนมีมาก และ
จําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ประกอบกับ อบต. มีรายไดนอย ทําใหงบประมาณในการพัฒนามีอยู
อยางจํากัด การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร  ดังน้ี 

1. โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม  
จัดใหมีการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ไฟฟา ประปา ระบบนํ้า 
เพ่ือการเกษตรใหอยูในสภาพใชงานไดดี จัดหานํ้าอุปโภค-บริโภคแกประชาชนในพ้ืนที่อยางเพียงพอ 
ดูแลรักษาแหลงนํ้าสาธารณะ 

2. ดานการศึกษา 
สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับกอนปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จัด
กิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผูดูแลเด็กใหเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู 
ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ดานการเกษตร 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือการเพ่ิม
มูลคาสินคา สงเสริมสนับสนุนการทําการเกษตรแบบลดตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดภาคการเกษตร 
โดยการสงเสริมการใหเกษตรกรใชสารชีวภัณฑ ปุยอินทรีย บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน รณรงคใหประชาชนคัดแยก และกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

4. ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว 
สงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออก
กําลังกายและตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความ
หลากหลายใหมีมาตรฐานในการใหบริการแกนักทองเที่ยว 

5. ดานสาธารณสุข 
จัดใหมีกิจกรรมควบคุม ปองกัน และรักษาโรค  รณรงคสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุน
สงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ  ใหสามารถดูแลตนเองได 

 6.  ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
      สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใน ในหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สงเสริมการมีสวน
รวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาตําบล พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการแกประชาชน  ปรับปรุง ซอมแซมและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือรองรับการ
ใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่  ดูแลรักษาความสงบเรียนรอยของประชาชนในทุกาภาคสวนใหมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ
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สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
วิสัยทัศน ( Vision ) 

ตําบลนาอยู  เรียนรูรวมกัน  สรางสรรสังคม 
ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา  ประชาชนสุขใจ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. นํ้าประปาไหล  ไฟฟาสวาง  ทางสะดวก 
3. พัฒนาอาชีพใหม  ใสใจอาชีพเดิม เพ่ิมสมรรถนะ และขีดความสามารถ 

ในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
5. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ควบคุมและปองกันโรค  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
6. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการเกษตร 
4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเที่ยว และภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ดานสาธารณสุข 
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนาแหลงนํ้า 

1.2  แนวทางการพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค และการผังเมือง 

2. ดานการศึกษา 

2.1 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 3.  ดานการเกษตร  
  3.1  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
  3.2  แนวทางสงเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคา 

3.3 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเที่ยว และภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

www.hardsongkwae.go.th



4.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

5.  ดานสาธารณสุข 
5.1 แนวทางการปองกันและรักษาโรค  
5.2 แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีตอประชาชน 
5.3 แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม 

6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  6.1  แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการ 
  6.2  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 
 

 จังหวัดอุตรดิตถ ต้ังอยูทางเหนือตอนลาง มีพ้ืนที่ราบ ประมาณ 40 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีเขื่อนสิริกิต์ิ และ
แมนํ้านานเปนแหลงนํ้าสําคัญ เหมาะสมแกการเพราะปลูก ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนแหลง
ผลิตขาว ขาวโพด ทุเรียน ลางสาด และลองกอง ที่สําคัญของประเทศ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาดานเกษตรกรรม มี
ชายแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และทาง
ธรรมชาติเปนจํานวนมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเดน ไดแก ไทยลานนา ไทยลานชาง 
ไทยภาคกลาง และยังมีเสนทางการคมนาคม ที่เช่ือมโยงกับเมืองมรดกโลก 3 แหง ไดแก สุโขทัย กําแพงเพชร และ
หลวงพระบาง เพ่ือลองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและระหวางประเทศ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด จึงไดรวมกันกําหนด วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ให
สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมของจังหวัด
อุตรดิตถ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  
 
วิสัยทัศน : 

“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บานเมืองนาอยูอาศัย 
ทองเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน” 

 
เปาประสงค : 

1. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีดีงาม มีจริยธรรมและเปนเมืองนาอยู 
2. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง และมีสวนรวมในการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอยางมีคุณภาพ 
3. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP  มีคุณภาพปลอดภัย 

และมรีะบบการตลาดทีด่ ี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณและ

พลงังานที่เพียงพอ 
5. จุดผานแดนถาวรภูดู  มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและ

ระหวางประเทศสูงขึ้น 
 

พันธกิจ : 
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1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีความรู  คูคุณธรรม  มีวินัย  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  และมีการสืบ
สานตอไป   มีความมั่นคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 

2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ
ประสทิธิภาพปลอดภัย และการมรีะบบการตลาดทีด่ี 

3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองและความสมัคสมาน
สามัคคีของประชาชน 

4. พัฒนา อนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงนํ้า และพลงังาน  
5. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู และการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธที่ดี ทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร : 
1. เสริมสรางบานเมืองนาอยู  ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ : 
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานใหทั่วถึงและเช่ือมโยงกับจังหวัดและประเทศอ่ืนและ
รองรับการพัฒนาระบบขนสงทางรางของรัฐบาล 

1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหสะอาดโปรงใส ตรวจสอบไดและ
เกดิประโยชนสงูสดุตอประชาชน 

1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  และเทาเทียมโดยการสรางโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา 
ตลอดจนการเปดโอกาสในการเรียนรู ไดตลอดชีวิต และเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

1.4 พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกเพศ ทุกวัย สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา 
มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต สงเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม 
และสงเสริมการกีฬา 

1.5 สรางเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.6 สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง การสรางสรรคสังคมใหเกิดใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและ
ชายแดน การบริหารวิกฤติการณดานสาธารณภัยและภัยพิบัติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑOTOP ใหมีคุณภาพปลิดภัยไดมาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ : 
2.1 สงเสริม พัฒนากระบวนการการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาโดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพมปีระสทิธิภาพ และปลอดภัยตอผูบรโิภค 
2.2 สงเสริมการพัฒนาการปลูกดวยระบบโซนน่ิงภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตว และประมงที่
สอดคลองกับการตลาด โดยสงเสริมการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดในภาคการเกษตร 
2.3 เสริมสรางศักยภาพการบริหารการจัดการใหกับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร และ
ผูประกอบการ ตลอดจนการสงเสริมกลุม OTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความ
เขมแข็ง 
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2.4 สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการแปรรูปและผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ และปลอดภัยตรงความตองการ
ของตลาดและเช่ือมโยงกบัการทองเทีย่ว 
2.5 สงเสริมการมีงานทําและรายไดของประชาชนอยางทั่วถึง เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ และลดปญหาความยากจน 

 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการทองเที่ยว 

กลยุทธ : 
3.1 ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยการเช่ือมโยงกับ

การพัฒนาทางสังคม  การทองเที่ยว และเศรษฐกิจใหเปนเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสนหย่ิงขึ้น 
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลิตสินคา 

บรกิาร การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได 
3.3 สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร การทองเที่ยว กับเพ่ือนบานทั้งภายในและ

ตางประเทศ 
3.4 พัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน ทุกพ้ืนที่  โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และ

ศักยภาพสูง 
4. อรุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

4.1 การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษ พัฒนาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การปองกันตลิ่งพังทลายการพัฒนาแหลงนํ้า การบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ เปนระบบและคุมคา และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดําร ิ

4.2 กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน ให
เพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น อยางยั่งยืนและมีสวนรวม 

4.3 สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถิ่น ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืนและสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.4 สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอสขุภาพอนามยั สวัสดิการและคณุภาพชีวิตของประชาชน โดย การมีสวนรวมของ ประชาชน 
ชุมชุนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

4.5 สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ทั้งในภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและย่ังยืน 
 

5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
กลยุทธ : 

5.1 พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู ในทุกดานเพ่ือใหเปนประตูสูประเทศเพ่ือบานและประเทศอ่ืน ๆ ที่
สําคัญ ของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศ และพัฒนาการคา 
การลงทุน การทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหวางกันอยางย่ังยืน 
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5.3 พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ใหเอ้ือประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับการคาและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.4 พัฒนาสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภค คูคา นักทองเที่ยว 
และประชาชนทั่วไป 

5.5 สนับสนุน ใหมีการปรับปรุง  พัฒนา การทองเที่ยวทุกดาน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

   
การวิเคราะห  SWOT  ของอําเภอตรอน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอตรอน 

จุดแข็ง  (Strengths) 

• แหลงนํ้าอุดมสมบูรณ ไดแก แมนํ้านาน คลองตรอน บึงพาด บึงทับกระดาน บึงสกัด ฯลฯ 

• พ้ืนที่ราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะกับการทําเกษตรกรรม 

• มีสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาและคลองสงนํ้าเขาพ้ืนที่เกษตรกรรมหลายแหง สามารถทํานาไดปละ ๒-๓ ครั้ง 

• มีเสนทางคมนาคมเช่ือมระหวางภาค ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ,ทางรถไฟเช่ือมระหวางภาค
กลางสูภาคเหนือ และเปนเสนทางเช่ือมสูภาคอีสาน 

• มีเสนทางคมนาคมเช่ือมระหวางจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานทุกแหง 

• ราษฎรมกีารประกอบอาชีพ และมรีายไดตลอดป 

• เปนแหลงผลิตภาคการเกษตรปอนตลาดที่สําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย มัน
สําปะหลัง ไกไข การเลี้ยงปลาในกระชัง ตลาดนัดโค-กระบือ ฯลฯ 

• มีศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก  ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีหาบจังหัน  วิถีชีวิตลาวเวียงฯลฯ 

• เปนสังคมสมานฉันท  รักใครกลมเกลียว  มีความสามัคคี  ไมมีความขัดแยง 

• ไมมีปญหาอาชญากรรมรายแรง 

• มีสภาพแวดลอมดี ไมมีมลภาวะ 

• มีระบบการศึกษาและศูนยฝกอบรมที่ครอบคลุม 
   -  ระดับประถมศึกษา 
   -  ระดับมัธยมศึกษา 
   -  กศน.  
   -  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ 
   -  ศูนยเรียนรูชุมชน 

•  เปนอําเภอสุขภาวะที่มีการบูรณาการทุกภาคสวนมุงสู   การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

•  มีสหกรณการเกษตรเมืองตรอนจํากัด ขนาดใหญที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ   

•  มีการรวมกลุมเปนสหกรณและกลุมอาชีพตางๆ ที่หลากหลายเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

• มีภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวเน่ืองกับผลผลิต  ทางการเกษตรในพ้ืนที่หลายแหง เชน โรงสี โรงแปงมัน 
ฟารมไกไข  เลี้ยงปลาในกระชัง  ตลาดนัดโค - กระบือ   

• ราษฎรต่ืนตัวในการทําเกษตรอินทรีย 

• มีสินคา OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว  สามารถสรางอาชีพและรายไดใหแกครัวเรือน    
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• ผูนําชุมชนในพ้ืนที่อําเภอตรอน มีความเขมแข็ง 

• อัตราการศึกษาตอ รูหนังสือ เกินกวาเกณฑมาตรฐาน 

• มี กศน.เปนศูนยการศึกษาภาษาอาเซียนและมีศูนย ICT ของตําบล 

จุดออน   (Wesknesses) 

• แหลงนํ้าธรรมชาติต้ืนเขิน  ไมสามารถกักเก็บนํ้าและระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดภาวะ
อุทกภัยและภัยแลง 

• คลองสงนํ้าดาดคอนกรีตพังชํารุด เสียหาย รั่วซึม 

• คลองสงนํ้าดาดคอนกรีตยังไมเพียงพอไมสามารถสงนํ้าเขาพ้ืนที่เกษตรกรรมไดทั่วถึง 

• ปญหาตลิ่งริมแมนํ้านานและคลองตรอนพังเสียหาย 

• ถนนเช่ือมตอระหวางตําบล – หมูบาน ชํารุดขาดการบูรณะซอมแซมไมปลอดภัยในการคมนาคม 

• ถนนลูกรังเขาพ้ืนที่เกษตรกรรม เปนหลุมบอ  ขนสงผลผลิตทางการเกษตรลําบาก 

• ยังมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรกรรม    

• ปญหานํ้าทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ราบลุมทุกป ทําใหผลผลิตเสียหาย 

• อยูตดิเขตชุมชนเมอืง ไดแก อําเภอเมอืง , อําเภอพิชัย อาจลอแหลมตอการแพรระบาดของยาเสพติดเขา
มาในพ้ืนที ่

• ขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรม 

• ปญหาเด็กทองในวัยเรียน ทําใหเด็กเรียนไมจบหลักสูตร 

• มีการใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม มีการเผาฟาง 

• ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร  

• ภาวะวางงานสงู 

• พ้ืนที่เกษตรกรรมบางสวนยังไมมีเอกสารสิทธ์ิ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ปา 

• ในหมูบานขาดแคลนวัยแรงงาน มีเพียง เด็ก และผูสูงอาย ุ

• คนจนไมมีที่อาศัย 

• เกษตรกรปลูกพืชไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และปลูกพืชไมตรงกับความตองการของตลาด 
 

โอกาส  (Opportunities) 

• รัฐบาลมีนโยบายรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว   มันสําปะหลัง  ทําให
เกษตรกรมีรายไดมากขึ้น 

• มีการกอสรางคลองสงนํ้าเขื่อนทดนํ้าผาจุกเขามาในพ้ืนที่ทําใหพ้ืนที่เกษตรกรรมมีนํ้าเพียงพอในการ
เพาะปลกู 

• นักการเมืองในพ้ืนที่มีตําแหนงในการบริหารงานของรัฐบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

• นโยบายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมของรัฐบาล (รถไฟรางคู , รถไฟความเร็วสูง , ทาง
หลวงแผนดิน) ทําใหการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว 

• การเปดเขตเศรษฐกิจอาเซียน ป ๒๕๕๘ (AEC)  

• การเปดจุดผานแดนถาวรชองภูดู  

• มีแผนงานสรางศูนยขนถายสินคา (เขาไกเขี่ย) เพ่ือรองรับการคมนาคมขนสง 
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ภัยคุกคาม   (Threats) 

• ปจจัยการผลิตทางการเกษตรถูกกําหนดโดยนายทุนทําใหมีราคาสูง เชน ปุย  ยาฆาแมลง    เมล็ดพันธุพืช
ฯลฯ ทําใหตนทุนการผลิตสูง 

• สถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย  ภัยแลง  การแพรระบาดของศัตรูพืช 

• เมล็ดพันธุขาวที่ซื้อจากทองตลาดไมมีคุณภาพ และราคาแพง 
 

วิสัยทัศน    :    เมืองเกษตรปลอดภัย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมบูรณ  เกื้อกูลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

๑.  พัฒนาภาคเกษตรกรรมสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและ
รายได 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๒.  พัฒนาแหลงนํ้า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางความอุดมสมบูรณตอระบบ
นิเวศวิทยา 
 ๓.  พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบานใหสะดวก  ปลอดภัย 
 ๔.  สืบสาน อนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  สนับสนุน  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
สงเสริมการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง พัฒนาสงเสริมสังคมใหมีความมั่นคง ปลอดภัย
จากสารเสพติด 

๑.  สงเสริมภาคเกษตรกรรมที่เอ้ือตอการมุงสูการเกษตรอินทรีย สรางความสมดุลทางธรรมชาติและระบบ
นิเวศวิทยา 

เปาประสงค 

๒.  พัฒนาแหลงนํ้า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณตอระบบนิเวศวิทยา  
รวมทั้งพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและขนสงผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเอ้ือ
ตอการดํารงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓.  อนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม สนับสนุนเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑.  การสงเสริมเกษตรอินทรีย  และเกษตรปลอดภัยในสินคาเกษตรหลัก  ไดแก  ขาว  ขาวโพดเลี้ยงสัตว    
มันสําปะหลัง  ออย  การเลี้ยงปลาในกระชัง  การปศุสัตว รวมทั้งการจัดต้ังศูนยเมล็ดพันธุ 

กลยุทธ 

 ๒.  การพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติใหเพียงพอตอภาคเกษตรกรรมตลอดป รวมถึงพัฒนาคลองสงนํ้าให
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 ๓.  การอนุรักษฟนฟูปาไม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเพ่ือความ
สมบูรณของระบบนิเวศนวิทยา  
 ๔.  การกอสราง  ปรับปรุง  พัฒนาระบบประปาหมูบานเพ่ือการอุปโภค – บรโิภค ใหเพียงพอตลอดป 

๕.  การกอสรางและพัฒนาทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บริเวณสี่แยกนํ้าอางใหเปนศูนยกลางการ
เดินทางระหวางภาคกลาง – ภาคอีสาน  สูภาคเหนือ 
 ๖.  การกอสราง  ปรับปรุง  พัฒนาถนนและสะพานเช่ือมจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  และถนนเขา
พ้ืนที่เกษตรกรรมใหสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 ๗.  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ๘.  การสงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 ตามที่มีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยตรงจากประชาชน  เมื่อวันที่  30  
กันยายน  2555  ซึ่งกระผมไดรับการไววางใจจากพ่ีนองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคว เลือกผมใหดํารงตําแหนง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อีกวาระหน่ึงเปนเวลา  4 ป   ซึ่งเปนระยะเวลาที่กระผมและคณะ
ผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ใหตรงกับเจตนารมณ ที่ประชาชน ชาวตําบลหาดสองแควมอบหมายใหมาปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งกระผมและคณะผูบริหารพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ให
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามพระราชบัญญัติ สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   เพ่ือที่จะไดนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
ตอไป 
 บัดน้ีกระผมไดกําหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว เรียบรอยแลว โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน  เนนความโปรงใส เปนเปาหมายของการพัฒนา
ตําบล  สรางความเขมแข็งของหมูบาน และคุม  ภายในตําบลในการ  รวมคิด รวมกําหนดแนวทาง  รวมทํา  รวมรับ
ผลประโยชน และรวมประเมินผล  ซึ่งจะเปนทิศทาง   การพัฒนาตําบลใหเปนไปตามความตองการของพ่ีนอง
ประชาชนตําบลหาดสองแควทุกหมูบาน  เปดโอกาสใหพ่ีนองประชาชนทุกหมูบานไดมีสวนรวมในการกําหนด
แผนพัฒนาตําบลหาดสองแคว  เพ่ือเปนการผลักดันการแกไขปญหา ความเดือดรอนและวางแผนในการพัฒนา
หมูบานตําบล ตอไป 
 กระผมและคณะผูบริหารพรอมที่จะทุมเท เสียสละทํางานทดแทนคุณบานเกิด ดังสโลแกน  ที่หาเสียงไวกับ
พ่ีนองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคววา“ชีวิตทีเ่หลอื เพ่ือชาวตําบลหาดสองแคว”ตอบสนองความตองการของพ่ี
นองชาวตําบลหาดสองแคว ดานการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาไปสูตําบลสุขภาวะเพ่ือพัฒนาใหเปนตําบลนาอยู และเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 อีกประการหน่ึง แนวนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
จะดําเนินการพัฒนาตามวิสัยทัศนที่วา   “ตําบลนาอยู   เรียนรูรวมกัน สรางสรรคสังคม ชุมชนเขมแข็ง รวมแรง
พัฒนา ประชาชนสุขใจ”  ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาว จะพัฒนาไปตามความเหมาะสม ตามบริบทของพ้ืนที่หมูบาน และ
ตามความตองการของพ่ีนองประชาชนชาวตําบลหาดสองแคว และสอดคลองกบันโยบายของรฐับาล ในการแถลง
นโยบายกอนเขารับตําแหนงปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ครั้งน้ี กระผมและคณะ
ผูบริหารไดกําหนดนโยบายไวเปน  2  ระดับ  คือ นโยบายเรงดวน  และนโยบายตามภารกิจหนาที่  พระราชบัญญัติ
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สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

1) จัดทําแหลงนํ้าทําการเกษตร ดวยระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยพ้ืนที่เปาหมาย คือ พ้ืนที่ที่ไมมี
คลองชลประทานเขาถึงและมีแหลงนํ้าพรอมที่จะสูบขึ้นทําการเกษตรใหกับพ่ีนองเกษตรกรตําบลหาดสองแคว 

นโยบายเรงดวน  คอื   

2) คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนดวยความถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม 
3) จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและทั่วถึงทุกหมูบาน 
4) สนับสนุนงบพัฒนาคุม  คุมละ  10,000  บาท 
5) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ 

 

 1. เรงรัดแกไขโครงสรางพื้นฐาน 
นโยบายตามภารกิจและอํานาจหนาที่คือ 

  - ปรับปรุงถนนภายในตําบล ทั้งซอมแซมถนนลาดยาง ซอมแซมถนนลูกรัง กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือจะไดนําผลผลิตทางการเกษตรออกจําหนายไดอยาง
สะดวกสบายและปลอดภัย 
  - จัดทําโครงการโมบายเซอรวิสบริการแสงสวางภายในตําบล โดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการ
บรกิารซอมแซมไฟฟาสาธารณภายในตําบลหาดสองแคว 
  - จัดหานํ้าอุปโภคบริโภคทุกหมูบาน  
 2. ดําเนินการตามวิสัยทัศนของตําบลหาดสองแคว 
 “ตําบลนาอยู  เรียนรูรวมกัน  สรางสรรคสังคม  ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ” 

- สนับสนุนการเปนตําบลสุขภาวะสูความยั่งยืน 
- สนับสนุนการศึกษาต้ังแตศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนถึงอุดมศึกษา  สนับสนุนการศึกษาแกเด็ก

ผูดอยโอกาส  พิการ  ยากจน และเด็กที่สนับสนุนการพัฒนาหมูบานตําบลดีเดน ที่ไดมีการ
คัดเลือกมาจากหมูบาน 

- สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม  ผูสูงอายุ  เด็กสตรีและผูพิการ  โดยประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของและหนวยงานหลักในพ้ืนที่  เชน  ศูนยสามวัยสานสายใยรักแหงครอบครัวหาดสอง
แควจังหวัดอุตรดิตถ 

- สนับสนุนกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในตําบล   
- สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพไมมีดอกเบ้ีย  โดยเพ่ิมกองทุนใหเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน 
3. สรางความเขมแข็งใหหมูบานและคุม   ใหสามารถพัฒนาตนเองได โดยกระบวนการมีสวนรวมผานเวที

ประชาคมแตละหมูบาน 
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1  การพัฒนาแหลงน้ํา 4           400,000 4          400,000 4              400,000 12         1,200,000

   1.2  การพัฒนาคมนาคม,สาธารณูปโภค 10         2,420,000 10        2,420,000 10           2,420,000 30         7,260,000

          และการผังเมือง

รวม 14        2,820,000 14       2,820,000 14          2,820,000 42        8,460,000

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา

2.1  การสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ 16         3,140,000 16        3,250,000 13           2,805,000 45         9,195,000

       ทางการศึกษา

รวม 16        3,140,000 16       3,250,000 13          2,805,000 45        9,195,000

3) ยุทธศาสตรดานการเกษตร

   3.1  การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 3           550,000 3          620,000 3              680,000 9         1,850,000

   3.2  สงเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 7           640,000 7          640,000 6              590,000 20         1,870,000

          และการเพิ่มมูลคา

   3.3  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ 8           675,000 8          675,000 8              675,000 24         2,025,000

          สิ่งแวดลอม

รวม 18        1,865,000 18       1,935,000 17          1,945,000 53        5,745,000

ป 59 ป 60 ป 61 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2559-2561)

 

ผ. 03
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จํานวนโครงการ  งบประมาณ จํานวนโครงการ  งบประมาณ จํานวนโครงการ  งบประมาณ จํานวนโครงการ  งบประมาณ

4) ยุทธศาสตรดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น  และการทองเที่ยว

4.1  แนวทางการสงเสริมและพัฒนา

แหลงทองเที่ยว

4.2  แนวทางการสงเสริมศาสนา  ประเพณี

วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

รวม 28        2,242,000 28       2,332,000 28          2,382,000 84        6,956,000

5) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข

5.1  แนวทางการปองกันและรักษาโรค 7           590,000 7          600,000 7               60,000 21         1,250,000

5.2  แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีตอประชาชน 13           714,000 14          714,000 14              714,000 41         2,142,000

5.3  แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุม

ผูดอยโอกาสทุกกลุม

รวม 36      10,229,000 37     10,249,000 37          9,719,000 110       30,197,000

6) ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการ

6.2  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการ

รวม 43      17,212,000 39     19,667,000 38        20,542,000 120       57,421,000

ยุทธศาสตร
ป 59 ป 60 ป 61 รวม 3 ป

7         1,050,000 7        1,140,000 7           1,190,000 21         3,380,000

63         3,576,000

16         8,925,000 16        8,935,000 16           8,945,000 48        26,805,000

21         1,192,000 21        1,192,000 21           1,192,000

11           1,182,000 34         3,746,000

22       13,220,000 20      15,375,000 19         16,250,000

25         8,830,0009         2,610,000 8        3,110,000 8           3,110,000

61        44,845,000

12         1,382,000 11        1,182,000
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รวมเปนเงินทั้งสิ้น 155      37,508,000 152     40,253,000 147        40,213,000 454     117,974,000
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

1 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา หมูที่ 3,5,7 10,000,000   10,000,000      10,000,000    30,000,000   สวนโยธา

2 กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตลิ่งพังหมูที่ 1 10,000,000   10,000,000      10,000,000    30,000,000   สวนโยธา

3 กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตลิ่งพังหมูที่ 4
10,000,000   10,000,000      10,000,000    30,000,000   สวนโยธา

4 กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกันตลิ่งพังบริเวณ บึงพาด
4,000,000     4,000,000        4,000,000      12,000,000   สวนโยธา

5 ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ํา สถานีสูบน้ําดวย

พลังงานไฟฟา

1,000,000     2,000,000        3,000,000      6,000,000     สวนโยธา

6 ปรับปรุงพื้นที่หนองตะเข 6,500,000     7,000,000        7,500,000      21,000,000   สวนโยธา

7 ขุดลองคลองลําชํา หมูที่ 6,7
2,000,000     3,000,000        5,000,000      10,000,000   สวนโยธา

8 ขุดลอกคลองละมุง
1,000,000     2,000,000        2,500,000      5,500,000     สวนโยธา

9 ขุดลองคลองบึงพาด
5,000,000     5,000,000        10,000,000    20,000,000   สวนโยธา

10 ขุดลองหนองนอย  หมูที่ 5
- 1,000,000        1,000,000      2,000,000     สวนโยธา

11 ขุดลอกหนองบุรี หมู 6
6,000,000     7,000,000        8,000,000      21,000,000   สวนโยธา

12 ขุดลอกหนองอีเตา
8,000,000     9,000,000        10,000,000    27,000,000   สวนโยธา

13 กอสรางคลองสงน้ํา หมู 4
3,000,000     4,000,000        5,000,000      12,000,000   สวนโยธา

14 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ หมู 5 บานแหลมคูณ
5,000,000     - - 5,000,000     สวนโยธา

15 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ หมู 6 บานนิคมบึง

พาด
- 5,000,000        5,000,000      10,000,000   สวนโยธา

16 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ หมู 7 บานบึงพาด
- - 5,000,000      5,000,000     สวนโยธา

17 กอสรางระบบประปาขนาดกลาง หมู 5 บานไผสวาง
5,000,000     - - 5,000,000     สวนโยธา

18 กอสรางถนนลาดยาง แอลฟสติกคอนกรีต สายหนอง

ตะเข หมูที่ 3

13,000,000   - - 13,000,000   สวนโยธา

19 โครงการสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต.3185 

บ.แกง - บ.บึงพาด ยาว 0.653 กม.

1,000,000     1,000,000        - 2,000,000     สวนโยธา

20 โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต.

3040 บ.แหลมคูณ - บ.ตนนา ยาว 5.980 กม.

3,000,000     4,000,000        5,000,000      12,000,000   สวนโยธา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

งบประมาณ
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ผ.02
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

งบประมาณ
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

21 โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต. 

4049 บ.หาดสองแคว-บ.ชําทอง ยาว 5.511 กม.

3,000,000     3,500,000        5,000,000      8,500,000     สวนโยธา

22 โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต. 

3125 บ.บึงพาด-บ.แหลมคูณ ยาว 4.344 กม.

-              4,000,000        5,000,000      9,000,000     สวนโยธา

23 โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต. 

3127 บ.แหลมคูณ-บ.ชุมทาง ยาว 6.218 กม

3,000,000     3,000,000        5,000,000      11,000,000   สวนโยธา

24 โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต. 

3128 บ.หาดสองแคว-บ.บึงพาด ยาว 2.104 กม.

2,000,000     2,000,000        3,000,000      5,000,000     สวนโยธา

25 กอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร -              - 5,000,000      5,000,000     สวนโยธา

26 ขยายเขตคลองใสไกสายปากพนัก หมูที่ 4 500,000        500,000          500,000        1,500,000     สวนโยธา

27 กอสรางคลองระบายน้ํา คสล. พรอมประตูปด-เปด 

หม 2

500,000        500,000          500,000        1,500,000     สวนโยธา

28 กอสรางถนนลูกรัง  หมูที่ 1-7 1,000,000     1,000,000        1,000,000      3,000,000     สวนโยธา

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1-7 840,000        900,000          1,000,000      2,740,000     สวนโยธา

30
ตอเติมถนน คสล. สายบานนางพรนภัส ปวงฟู -บึงพาด

330,000        500,000          550,000        1,380,000     สวนโยธา

31 ตอเติมถนน คสล. สายบานนางหนึ่งฤทัย มีนางัว ถึง

แมน้ํานาน หมูที่ 3

350,000        400,000          500,000        1,250,000     สวนโยธา

32 กอสรางถนน คสล. สายบานนางวงเดือน พอสม ถึง

แมน้ํานาน หมู 3

336,000        336,000          336,000        1,008,000     สวนโยธา

33 ตอเติมถนน คสล.สายหลังวัดคลึงคราช หมู 4 336,000        336,000          336,000        1,008,000     สวนโยธา

34 กอสรางถนน คสล. สายบานนางสวน บุญฉิม - อาคาร

เอนกประสงค หมู 4

336,000        336,000          336,000        1,008,000     สวนโยธา

35 กอสรางถนน คสล. สายหนาอาคารเอนกประสงค หมู

 6

336,000        336,000          336,000        1,008,000     สวนโยธา

36 ตอเติมถนน คสล. สายบานนางวิรัช คุชิตา หมู 7 504,000        504,000          504,000        1,512,000     สวนโยธา

37 ตอเติมถนน คสล.ซอยยิ้มดวงจันทร จากบานนางตาด

เกตุกอ-นางปราณี ทีบํารุง หมู 3

252,000        252,000          252000 756,000        สวนโยธา

38 กอสรางถนน คสล.ทางเขาสนามกีฬาตําบล 900,000        900,000          900000 2,700,000     สวนโยธา

39 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตําบลหาดสองแคว 1,000,000     1,000,000        1000000 3,000,000     สวนโยธา

40 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 1,000,000     1,000,000        1,000,000      3,000,000     สวนโยธา

41 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงคในตําบลหาดสองแคว 600,000        600,000          600000 1,800,000     สวนโยธา

42 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบานดงขมุ -              500,000          500000 1,000,000     สวนโยธา

43 อุปกรณในการออกกําลังกาย -              200,000          300000 500,000        สวนโยธา

44 โครงการกอสรางสระวายน้ํา 2,000,000     2,000,000        2,000,000      6,000,000     สวนโยธา

www.hardsongkwae.go.th



ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

งบประมาณ
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

110,620,000 106,400,000   134,150,000 346,170,000 รวมทั้งสิ้น จํานวน  44 โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่    1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ ยุทศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ 

รวมทั้งทัศนศึกษาดูงาน ฯ

เพื่อเพิ่มความรูพัฒนาทักษะ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร ส.อบต. 

บุคลากร  ผูนําชุมชน

300,000    400,000   500,000   ผูนําชุมชน ผูบริหาร

 ส.อบต.รอยละ 80

 สามารถนําความรู

ที่ไดมาปรับใช

ไดรับการเพิ่มพูน

ความรูพัฒนาทักษะ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สํานักงาน

และการบริการใหดีขึ้น

เพื่อใหมีอาคารไวรองรับการ

ใหบริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

ตามแบบที่กําหนด

800,000    400,000   300,000   อาคารไดรับการ

ปรับปรุง 1 แหง
มีอาคารสําหรับ

ใหบริการประชาชน

อยางสะดวก

สวนโยธา

3 โครงการตกแตงภายใน และภายนอก 

อาคารสํานักงาน อบต.หาดสองแคว
เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน

ใหมีความสวยงาน เปน

ระเบียบเรียบรอย

ปรับภูมิทัศนตามแบบที่ 

อบต.กําหนด

100,000    100,000   สิ่งแวดลอมภายใน

และภายนอก

อาคารสวยงามขึ้น

พื้นที่บริเวณ อบต.

ไดรับการปรับปรุงภูมิ

ทัศน

สวนโยธา

4 คาตอบแทนสมาชิก ผูบริหาร เลขา 

เงินเดือนพนักงาน พนักงานจาง คาเบี้ย

ประชุม เงินพิเศษตางๆ ฯลฯ

เพื่อเบิกจายเงินเดือน

คาตอบแทนใหกับคณะผูบิร

หาร ส.อบต. บุคลากรของ

อบต.

ทุกเดือน 6,000,000  8,000,000 9,000,000 เบิกจายตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สวนการคลัง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561 )

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว    อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทศาสตรที่   6   ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ
ผ.01
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

5 พัฒนาบุคลากร พัฒนาองคความรูและพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของ พนง. ผูบริหาร ส.อบต.

จัดสง ผูบิรหาร ส.อบต. 

บุคลากรไปอบรมตาม

หลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่ตาม

ภารกิจที่ไดรับถายโอนและ

หลักสูตรที่มีความสําคัญตอ

การปฏิบัติหนาที่/บริหารงาน

200,000    200,000   200,000   62  คน ผูบริหาร ส.อบต. 

บุคลากร อบต. มี

ศักยภาพในการ

บริหารและปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น

ทุกสวนงาน

6 บํารุงซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินตาง ๆ เพื่อซอมแซม และบํารุงรักษา

ครุภัณฑและทรัพยสินตาง ๆ 

ของอบต.ใหอยูในสภาพดี

ซอมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑทรัพยสินตาง ๆ

200,000    200,000   200,000   ครุภัณฑและ

ทรัพยสินของอบต.

ครุภัณฑและ

ทรัพยสินตาง ๆอยูใน

สภาพที่ใชงานไดดี

พรอมปฏิบัติงาน

ทุกสวนงาน

7 คาจางเหมาบริการภายในสํานักงาน เพื่อจางเหมาบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานในการใหบริการ

ประชาชนไดสะดวกรวดเร็ว

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาซึ่ง

การบริหารประชาชนอยาง

สะดวดและรวดเร็ว

2,000,000  2,200,000 2,500,000 ประชาชนรอยละ70

 มีความพึงพอใจใน

ระดับดี

ประชาชนไดรับการ

บริการที่สะดวกและ

รวดเร็ว

ทุกสวนงาน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ  (ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



8 บริหารจัดการคารับรองและพิธีการ เพื่อเปนคาใชจายในการ

รับรองการประชุมสภาและผู

มาตรวจราชการ และพิธีการ

ตาง ๆ

ตามระยะในแผนเบิกจาย 60,000      65,000     70,000     จัดหาอาหารและ

อื่น ๆ ในการเลี้ยง

รับรองคณะตรวจ

งาน และการ

ประชุมสภาฯ

เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดซื้อวัสดุเพื่อการดําเนินงานของ อบต. เพื่อจัดซื้อวัสดุของสํานัก อบต. ตามแผนการจัดหา 600,000    650,000   700,000   จัดหาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อใหมีวัสดุในการ

ปฏิบัติราชการ

ทุกสวนงาน

10 บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค เพื่อเบิกจายคาสาธารณูปโภค

สํานักงาน

ทุกเดือน 400,000    500,000   500,000   เบิกจายตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัด

 สวนการ

คลัง

11 บริหารจัดการคาตอบแทน เพื่อจายคาตอบแทนของ

สํานักงาน

ทุกเดือน 150,000    160,000   170,000   เบิกจายตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปดวย

ความเรียบรอย

ทุกสวนงาน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ  (ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร

ผ.01
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12 จัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ เพื่อใหมีครุภัณฑที่ใน

สํานักงานและการบริการ

ประชาชน

ครุภัณฑสํานักงาน  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ครุภัณฑการเกษตร  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 ครุภัณฑกอสราง  ครุภัณฑ

การศึกษา ฯลฯ  ตาม

แผนการจัดหา

500,000    600,000   700,000   จัดหาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อใหมีครุภัณฑตาง 

ไวใชในการปฏิบัติ

ราชการ

ทุกสวนงาน

13 จัดทําปาย อบต. เพื่อเปนปายสําหรับเผยแพร

อาคารที่ทําการ อบต.หาด

สองแคว

ปาย อบต.หาดสองแคว 

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

50,000 - - ปาย อบต. 1 ปาย มีปายที่ทําการเพื่อ

เผยแพรใหประชาชน

และบุคคลทั่วไปเห็น

ไดชัดเจน

สวนโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางที่จอดรถบริเวณสํานักงาน เพื่อบํารุงรักษาสภาพรถยนต

สวนกลางใหมีอายุการใชงาน

ที่ยาวนาน

สถานที่จอดรถ ตามแบบที่

อบต. กําหนด

350,000 - - สถานที่จอดรถ 1 แหง รถยนตสวนกลางมี

อายุการใชงานที่

ยาวนาน

สวนโยธา

15 งบกลาง เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินและ

ตามขอผูพัน

ใชจายตามขอผูกพันและ

กรณีฉุกเฉินตาง ๆ

780,000    800,000   850,000   ตามขอตกลง แกปญหากรณีฉุกเฉิน

ใหกับประชาชน

ไดทั่นทวงที

ทุกสวนงาน

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ  (ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร

ผ.01
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16 โครงการนําเสนอผลงานและประชาสัมพันธ

โครงการตาง ๆ ของ อบต.

เพื่อเปนการนําเสนอผลการ

ดําเนินงานใหประชาชนไดรับ

ทราบและรวมตรวจสอบผล

การดําเนินงานของ อบต.

ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงาน แถลงผลการ

ดําเนินการประจําป และจัด

นิทรรศการผลการดําเนินงาน

90,000      100,000   100,000   ประชาชนรอยละ 

80 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

ประชาชนไดรับทราบ

ผลการดําเนินงาน

และรวมตรวจสอบ

การดําเนินงานของ 

อบต.

สํานักปลัด

17 โครงการอบรมทักษะความรูและวิธีการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเปนการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมในองคกร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับ คณะผูบริหาร ส.อบต.

 บุคลากร และผูนําชุมชน

50,000      60,000     70,000     1 ครั้ง/ป คณะผูบริหาร ส.อบต.

 บุคลากร ผูนําชุมชน

 มีคุณธรรมจริยธรรม

ที่ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

18 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น

เพื่อติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล

จัดทําแบบประเมินความพึง

พอใจในการพัฒนาทองถิ่น

50,000      50,000     50,000     ประชาชนรอยละ 

80 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

ทราบถึงผลตอการ

ดําเนินผลการ

ปฏิบัติงานของอบต.

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

19 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี จัดทําแผนที่ภาษี 400,000    450,000   200,000   7 หมูบาน อบ.มีรายไดเพิ่มขขึ้น

และประชาชนมีความ

เขาใจแหลงที่มีของ

งบพัฒนาทองถิ่น

สวนการคลัง

ยุทศาสตร

6.1  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการใหบริการ  (ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
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20 โครงการศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น

เพื่อเปนสื่อกลาง

ประชาสัมพันธใหผูสนในได

เขามามีสวนรวมใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

เปนสื่อกลางใหผูที่สนใจได

เขารวมในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางทุกขึ้นตอน

20,000      20,000     20,000     ขอตกลงระหวาง 

อปท. 1 ครั้งตลอดป

การซื้อหรือการจางมี

ศักยภาพ การ

บริหารงานอยาง

ชัดเจนโปรงใส

สวนการคลัง

21 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา

ฐานขอมูลตําบลหาดสองแคว

เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของ

แตละหมูบานในเขต อบต. ไว

เปนฐานขอมูบในการ

บริหารงาน อบต.

จําทําและสํารวจขอมูลตาม

แบบ จํานวนปละ 1 ครั้ง

100,000    100,000   100,000   7  หมูบาน อบต. มีฐานขอมูลที่ดี

ใชเปนเครื่องมือการ

พัฒนา

สํานักปลัด

22 โครงการสงเสริมอบรมใหความรูดาน

กฎหมายและการคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน

เพื่อสนับสนุนความรูดาน

กฎหมายและการคุมครอง

สิทธิและชวยเหลือทางดาน

กฎหมาย

จัดอบรมใหความรูดาน

กฎหมายใหกับประชาชนใน

ตําบลหาดสองแคว

20,000      20,000     20,000     ประชาชนรอยละ 

80 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

ประชาชนมีความรู

ดานกฎหมายเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

6.2  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร
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1 โครงการ อบต. สัญจรลงใหบริการ

ประชาชนถึงพื้นที่

เพื่อใหบริการกับประชาชน

เชิงรุกแบบบูรณา รับฟงปญา 

รับฟงความคิดเห็นและแกไข

ปญหา รวมทั้งสงเสริมการ

สรางความเขาใจในการ

ใหบริการแกประชาชน

ออกใหบริการประชาชนทุก

หมูบาน

10,000      10,000     10,000     ประชาชนรอยละ 

80 มีความถึงพอใจ

ในระดับดี

ประชาชนไดรับการ

บริการ การแกไข

ปญหาอยางตรงจุด

ทุกสวนงาน

2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

การบริหารราชการแบบมี

สวนรวม เปนการพัฒนา

อยางบูรณาการจากทุกภาค

สวน

จัดประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร

50,000      50,000     50,000     4 ครั้ง/ป ประชาชนมีสวนรวม

ในการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนและ

สนับสนุนการสรางความปรองดองและ

สมานฉันท

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา

ชุมชนและสนับสนุนการสราง

ความปรองดองและสมานฉันท

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

แกนนําชุมชนในการสราง

ความปรองดองในชุมชน

180,000    180,000   180,000   1ครั้ง / ป ชุมชนมีความ

ปรองดองฉมานฉันท

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมการพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการบริหารคุมบาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานคุมบาน

สนับสนุนกิจกรรมคุมบาน 

ทั้ง 57 คุม

570,000    570,000   570,000   57  คุม มีการบริหารจัดการ

แบบคุมบานเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 

หรือสมาชิกสภาทองถิ่น และหรือเลือกตั้ง

ซอมสมาชิกทองถิ่น

เพื่อจัดการเลือกตั้งในตาบล

เปนไปดวยความเรียบรอย

และสาเร็จตามวัตถุประสงค

จัดการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่นหรือสมาชิกสภา

ทองถิ่นและหรือเลือกตั้งซอม

300,000    100,000   100,000   รอยละของจํานวน

ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง

อบต.บานหาดสอง

แคว สามารถจัดการ

เลือกตั้งไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

6.2  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  (ตอ)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร
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6 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวที

ประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทําแผนแบบ

บูรณาการ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนา อบต.

ประชาชน ผูนําชุมชน 

องคกรเอกชน หนวยงาน

ราชการ

30,000      30,000     30,000     จัดประชุม

ประชาคมตาม

กฎหมายกําหนด

จัดทําแผน และการ

บริหารงานแบบมี

สวนรวม

สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริมภาวะผูนําและกิจกรรมการ

พัฒนาศตรี

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาสตรีใน

ชุมชน

สนับสนุนผูนําและกิจกรรม

การพัฒนาสตรีในชุมชน

30,000      30,000     30,000     7 หมูบาน กลุมเปาหมายมีการ

พัฒนาสตรีในชุมชน

สํานักปลัด

8 อุดหนุนอําเภอตรอนคณะกรรมการพัฒนา

สตรีอําเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนอําเภอตรอนใน

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอตรอน

จัดกิจกรรมของ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอตรอน

10,000      10,000     10,000     ตามขอตกลงของ 

อปท. กับ ปกครอง

อําเภอตรอน

คณะกรรมการพัฒนา

สตรีไดจัดกิจกรรม

สํานักปลัด

9 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดอําเภอตรอน

เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสต

อําเภอตรอน

จัดกิจกรรม บําบัด พื้นฟูผู

เสพ รณรงคตอตานยาเสพติด

30,000      30,000     30,000     ตามขอตกลงของ 

อปท. กับ ปกครอง

อําเภอตรอน

กระบวนการทํางาน

ของภาครัฐสามารถ

ลดและแกไขปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

10 อุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ ที่สรางประโยชน

แกประชาชนในตําบล

เพื่ออุดหนุนหนวยงานที่สราง

ประโยชนแกประชาชนใน

ตําบล

ประชาชนไดรับประโยชน

จากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน

50,000 50,000 50,000 ตามขอตกลงของ 

อปท.

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจาก

หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน

สํานักปลัด

11 โครงการจัดหาหนังสือพิมพสําหรับที่อาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารทั้นตอเหตุการณ

จัดหาหนังสือพิมพใหกับที่

อานหนังสือประจําหมูบาน

22,000      22,000     22,000     หนังสือพิมพ

หมูบานละ 2 ฉบับ

ประชาชนมีหนังสือ

พิมไวอานเพื่อรับรู

ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

6.2  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  (ตอ)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ยทศาสตร

ผ. 01
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(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหาดสองแคว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

เชิงสรางสรรคของกลุม

เยาวชนตําบลหาดสองแคว 

ใหหางไกลยาเสพติด 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี

ไมกอใหเกิดปญหาสังคม

กลุมผูนําชุมชน  เด็กและ

เยาวชนตําบลหาดสองแคว

100,000    100,000   100,000   รอยของเด็ก

เยาวชนตําบลหาด

สองแคว หางไกลยา

เสพติด และมี

พฤติกรรมที่ดี 

เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน

ตําบลหาดสองแควได

เขารวมกิจกรรมทํา

ใหหางไกลจากยาเสพ

ติดและมีพฤติกรรมที่

ดีขึ้น

สํานักปลัด 

 สวน

การศึกษา

6.3  แนวทางรักาความสงบเรียบรอยของประชาชนในทุกภาคสวน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ ยุทศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทศาสตร

ผ.01
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(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยประสานพลังงานแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสองแคว

เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

ทั่วไปมีกิจกรรมที่หางไกล

จากยาเสพติด

บําบัด ฟนฟูผูเสพ สงเสริม

อาชีพผูผานการบําบัด  

รณรงคตอตานยาเสพติด

100,000    100,000   100,000   กลุมเปาหมายรอย

ละ 50 มีความพึง

พอใจในระดับดี

กระบวนการทํางาน

ของภาครัฐ สามารถ

ลดและแกไขปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

2  โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย อปพร.ตําบล เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณงมือ

เครื่องใช

จัดซื้อรถศูนยบริการ อปพร.

  และอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชและวัสดุอุปกรณ

ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

1,000,000  1,000,000 1,000,000 วัสดุอุปกรณ ศูนย อปพร. มีวัสดุ

อุปกรณไวใชในศูนย 

อปพร.

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมทบทวนและซอมแผน

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. 

ใหมีความสามารถและทักษะ

จัดฝกอบรมและทบทวน 

อปพร. ในพื้นที่ตําบลหาด

สองแคว

50,000      50,000     50,000     1  ครั้ง อปพร. มีศักยภาพ

และใหมี

ความสามารถและ

ทักษะ

สํานักปลัด

4 ตั้งจุดตรวจปองกันและเฝาระวังอุบัติภัย 

เหตุการจราจรชวงเทศกาลงานประเพณี

และวันสําคัญ

เพื่อปองกันแกไขปญหาและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ ในเขต อบต. 

และใหประชาชนรูจักเคารพ

กฎจราจร

จัดกําลัง อปพร. ตั้งจุดตรวจ

ชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ป

ใหม สงกรานต เปนตน

60,000      60,000     60,000     2 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด

5 ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติ

เพื่อใหการชวยเหลือ

ผูประสบภัยบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยกรณีจําเปน

เรงดวน

100,000    100,000   100,000   ผูประสบภัยรอยละ

 80 ไดรับการ

ชวยเหลือ

ประชาชนตําบลหาด

สองแควไดรับความ

ชวยเหลือ

สํานักปลัด

6.3  แนวทางรักาความสงบเรียบรอยของประชาชนในทุกภาคสวน  (ตอ)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ ยุทศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
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(ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (กลอง CCTV) เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ

พื้นที่ตําบลหาดสองแคว

100,000    - - ประชาชนรอยละ 

80 มีความพึงพอใจ

ระดับดี

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด

7 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย เพื่อใหการชวยเหลือ

ผูประสบภัยและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนใน

ตําบลหาดสองแคว

ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยตาง ๆ

200,000    200,000   200,000   ผูเขารวมมีความรู

เพิ่มขึ้นรอยละ 50

ประชาชนตําบลหาด

สองแควไดรับความ

ชวยเหลือ

สํานักปลัด

8 จัดตั้งศูนย อปพร. เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเปน

ศูนยปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดตั้งศูนย อปพร. ตาม

แบบที่ อบต. กําหนด

500,000    800,000   800,000   1 แหง มีสถานที่สําหรับเปน

ศูนยปฏิบัติงานของ 

อปพร.

สํานักปลัด

9 จัดตั้งหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อใหการชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอนของ

ผูประสบภัย

ความปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชนตําบลหาดสองแคว

500,000    800,000   800,000   ผูประสบภัยรอยละ

 80 ไดรับความ

ชวยเหลือ

ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลือจากการ

ประสบภัย

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่วาวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพื่ออุดหนุนการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล

หาดสองแคว

โครงการตาง ๆ ของ 

สํานักงานสาธณสุขในทองถิ่น

 ,อําเภอ  ฯลฯ

120,000 120,000    120,000 ประชาชนรอยละ

 80 มีความพึง

พอใจ

ประชาชนมีความรู

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล เพื่อสนับสนุนการการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และจัดสวัสดิการใหประชาชน

เพื่อสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

90,000       90,000      90,000     ประชาชนรอยละ

 80 มีความพึง

พอใจ
ประชาชนทั่วไป

ไดรับสวัสดิการการ

ดูแลสุขภาพที่ดี

อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเสริมสรางโอกาสเรียนรู

ใหกับ อสม.ในตําบลหาดสองแคว

 การจัดกิจกรรมของ อสม.

และประชาชนทั่วไป

70,000       80,000      80,000     กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจใน

ระดับดี

อสม.และประชาช

ทั่วไปไดเขารวม

กิจกรรมโครงการ

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561 )

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทศาสตรที่    5   ดานสาธารณสุข

5.1  แนวทางการปองกันและรักษาโรค
ผ.01
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่วาวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ,ผูพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อผม.
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครผูสูงอายุ 

ผูพิการ

50,000       60,000      60,000     7  หมูบาน ผูสูงอายุ ผูพิการ

ไดรับการดูแล

สํานักปลัด

5 ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันและควบคุมโรถไข

เลือกออกในพื้นที่ตําบลหาดสอง

แคว

มีการจัดการดูแลและควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออกตาม

ฤดูกาล

     160,000     160,000    160,000 7  หมูบาน ชุมชนปลอดการเกิด

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด

6 โครงการปองกันควบคุมโรคเอดส เพื่อรณรงคใหประชาชน

ตระหนักถึงพาภัยของโรคเอดส

ประชาสัมพันธ รณรงคการ

ปองกันควบคุมโรคเอดส

50,000       50,000      50,000     7 หมูบาน ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในเรื่อง

โรคเอดส

สํานักปลัด

7 โครงการปองกันควบคุมพิษสุนัขบา เพื่อปองกันการเกิดโรคพิษสุนัข

บาในเขตพื้นที่

รณรงคการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

       50,000       50,000      50,000 7 หมูบาน ชุมชนปลอดโรคพิษ

สุนัขบา

สํานักปลัด

5.1  แนวทางการปองกันและรักษาโรค  (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



5.2 แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่วาวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ   ตานยาเสพติดระดับตําบล,

อําเภอ,จังหวัด

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

และการแขงขันกีฬา

การจัดการแขงขันกีฬาใหกับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

200,000     200,000    200,000   ประชาชนรอยละ

 70 มีความพึง

พอใจ

ประชาชนใน อปท. 

มีสุขภาพที่แข็งแรง

สวน

การศึกษา

2 จัดหาอุปกรณกีฬา  หมู 1-7 เพื่อสนับสนุนใหประชาชนใน

ตําบลมีอุปกรณในการเลนกีฬา

อุปกรณกีฬาในหมูบานและ

ชุมชน

100,000     100,000    100,000    7 หมูบาน เยาวชนประชาชนได

ใชเวลาวางเกิด

ประโยชนหากไกลยา

เสพติด

สวน

การศึกษา

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการวม

แขงขันกีฬาของกลุมเยาวชนตําบลหาด

สองแคว

เพื่อใหเยาวชนตําบลไดเกิด

ความรูรักสามัคคีหางไกลจากยา

เสพติดและสุขภาพรางกาย

แข็งแรง

จัดการแขงขันกีฬาใหกับเด็ก

และเยาวชนตําบลหาดสองแคว

20,000       20,000      20,000     กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใน

ระดับดี

เด็กและเยาวชนได

ใชเวลาวางเกิด

ประโยชนหากไกลยา

เสพติดสุขภาพ

แข็งแรง

สวน

การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่วาวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักกีฬาเยาวชนตําบลหาดสองแคว

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา

เยาวชนตําบลหาดสองแควเพิ่ม

มากขึ้น

สงเสริมจัดการแขงขันกีฬา

ใหกับเด็กและเยาวชนตําบล

หาดสองแคว

30,000       30,000      30,000     กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใน

ระดับดี

เด็กและเยาวชนได

ใชเวลาวางเกิด

ประโยชนหากไกลยา

เสพติดสุขภาพ

แข็งแรง

สวนการศึกษา

5 โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการ

ดูแลสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี

ใหความรูในการดูแลสุขภาพ

ถึงครัวเรือน

50,000       50,000      50,000     7 หมูบาน ประชาชนไดรับการ

สงเสริมการดูแล

สุขภาพ

สํานักปลัด

6 โครงการสนันสนุนครวบครัวอบอุน เพื่อสรางความอบอุน ความรัก 

เอกใจใสในครอบครัว

จัดกิจกรมรวมกันใหคนใน

ครอบครัว

50,000       50,000      50,000     1 ครั้ง/ป
มีสถาบันครอบครัว

ที่อบอุน มั่นคง

สํานักปลัด

7 โครงการยินดีมีใจกับสมาชิกใหมในชุมชน เพื่อสงเสริมและดูแลเด็กแรกเกิด

 หญิงหลังคลอด

สงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด 50,000       50,000      50,000     7 หมูบาน เด็กแรกเกิดมี

สุขภาพที่ดี

สํานักปลัด

5.2 แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย เพื่อดูแลสุขภาพคนในตําบลให

มีสุขภาพที่ดีดวยการแพทยแผน

ไทย

สงเสริมกิจกรรมการนวดแผน

ไทย

50,000       50,000      50,000     7 หมูบาน ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดี

สํานักปลัด

9 กองทุนสวัสดิการชุมชนบานหาดสองแคว เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล และจัด

สวัสดิการใหประชาชน

เพื่อสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลหาด

สองแคว

     100,000     100,000 100,000   กลุมเปาหมาย

รอยละ 100 

ไดรับการ

ชวยเหลือ

ประชาชนไดรับ

สวัสดิการของ

กองทุนสวัสดิการฯ

สํานักปลัด

10 โครงการรวมใจอาหารปลอดภัยสูชุมชน เพื่อสงเสริมการดูแลรานคา การ

ใหบริการคนในชุมชน

ออกตรวจประเมินรานคาสีขาว 14,000       14,000      14,000     1 ครั้ง/ป ชุมชนมีรานคาที่ได

ไดมาตราฐาน

สํานักปลัด

11 โครงการออกกําลังกายดวยรําวงยอนยุด เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนใน

ชุมชน

กิจกรรมออกกําลังกายดวยทา

รําวงยอนยุค

10,000       10,000      10,000     ประชาชนรอยละ

 80 มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดี

สํานักปลัด

12 โครงการเยี่ยมเยือนถึงเรือนถึงถิ่น เพื่อสงเสริมสุขภาพผูปวยติด

เตียง ผูสูงอายุติดบาน

เยี่ยมบานใหกําลังใจผูปวยติด

เตียง  ผูสูงอายุติดบาน

20,000       20,000      20,000     7 หมูบาน ผูปวยติดเตียง 

ผูสูงอายุติดบาน

ไดรับการดูแล

สํานักปลัด

13 โครงการจัดสังคมสุขภาวะแบบมีสวน

รวมในตําบลหาดสองแคว

เพื่อจัดการดานสังคมสุขภาพ

ของคนตําบลหาดสองแควใหมี

สุขภาพที่ดี

พัฒนาศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพใหคนในตําบลหาด

สองแคว

20,000       20,000      20,000     7 หมูบาน ประชาชนไดรับการ

พัฒนาดานสุขภาพ

ที่ดี

สํานักปลัด

5.2 แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



5.3  แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับ

คนชราที่ยากจนถูกทอดทิ้งไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในเขต อปท.ใหทั่วถึง

และครอบคุม

คัดเลือกผูสูงอายุและจายเบี้ย

ยังชีพ จํานวน  700  คน

6,000,000   6,000,000  6,000,000 700   คน คนชราที่ยากจนไม

สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดไดรับการ

ชวยเหลือทั่วถึงและ

เปนธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกคนพิการ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผู

พิการที่จดทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการและมี

ความพิการจนไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

คัดเลือกผูพิการและจายเบี้ย

ยังชีพ จํานวน  160  คน

1,500,000   1,500,000  1,500,000 160  คน ผูพิการในเขต อบต. 

ไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทั่วถึงและเปนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมใหผูดอยโอกาสไดมี

อาชีพและรายไดเสริม

จัดหาเครื่องยังชีพหรือเงิน

ชวยเหลือใหกับผูดอยโอกาส

ในเขต อบต.หาดสองแคว

100,000     100,000    100,000   1,000  คน ผูดอยโอกาสไดรับ

ความชวยเหลือ

อยางทั่วถึงและเปน

ธรรม

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



5.3  แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยโรค

เอดส

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับ

ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง

และทําการวินิจฉัยแลวมีความ

เปนอยูยากจน ถูกทอดทิ้งขาดผู

อุปการะดูแล

สงเคราะหผูปวยเอดสที่มีสิทธิ

จะไดรับสิทธิ  จํานวน  5  คน

5,000         5,000       5,000       5  คน ผูปวยเอดสในเขต 

อบต. ไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทั่วถึงและเปนธรรม

สํานักปลัด

5 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุตําบลหาดสองแคว

เพื่อสรางพื้นที่และโอกาสให

ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมในการ

พัฒนาความสามารถในการดูแล

รักษาสุขภาพ

จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุใน

เขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว

1,000,000   1,000,000  1,000,000 กลุมผูสูงอายุ 700

  คน

ผูสูงอายุไดเขารวม

กิจกรรมในการ

พัฒนาความสามารถ

ในการดูแลรักษา

สุขภาพ

สํานักปลัด

6  อบรมกลุมผูพิการ ดอยโอกาส สงเสริม

อาชีพในดานฝมือ

เพื่อใหผูพิการ ดอยโอกาสไดมี

อาชีพ

จัดกิจกรรมฝกอาชีพตาง ๆ 

ใหกับผูพิการ และดอยโอกาส

30,000       30,000      30,000     กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 ไดนํา

ความรูไปปรับใช

ผูพิการ ดอยโอกาส

มีความรู ดานอาชีพ

เลี้ยงตนเองได

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

www.hardsongkwae.go.th



7 โครงการสนับสนุนอุปกรณชวยเหลือผู

พิการ

เพื่อใหคนพิการไดมีอุปกรณใน

การชวยเหลือตนเองได

จัดหาวัสดุอุปกรณในการ

ชวยเหลือคนพิการ

30,000       30,000      30,000     ผูพิการ 160  คน คนพิการมีอุปกรณ

ในการชวยเหลือ

ตนเองได

สํานักปลัด

5.3  แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอุดหนุนชมรมชมรมผูสูงอายุ เพื่อเปนการอุดหนุนชมรม

ผูสูงอายุในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

สงเสริมสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ของชมรม

ผูสูงอายุ

50,000       60,000      70,000     ประชาชนรอยละ

 80 มีความถึง

พอใจ

ชมรมผูสูงอายุไดมี

กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

9 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว 

สรางความรักความอบอุนใน

ครอบครัว

สรางความสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัว

30,000       30,000      30,000     ประชาชนรอยละ

 80 มีความถึง

พอใจ

ครอบครัวมีความรัก

มีความอบอุนเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

10 กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ,ผูพิการ

,ผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกลุม

ผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ดอย

โอกาสใหมีความรูในการดูแล

ผูสูงอายุ ผูพิการ

จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ในการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ

70,000       70,000      70,000     ประชาชนรอยละ

 80 มีความถึง

พอใจ

อาสาสมัครมีความรู

ในการดูแลผูสูงอายุ

ผูการเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดวอยโอกาส ใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ

 ผูดอยโอกาส จํานวน 1 ครั้ง

30,000       30,000      30,000     กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

กลุมผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส 

ไดมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
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12 อบรมสถาบันครอบครัวกับการ

ดํารงชีวิตอยางพอเพียง

เพื่อสรางอาชีพใหแกประชาชน

ตําบลหาดสองแคว

ฝกอบรม/ฝกปฏิบัติอาชีพ

ใหกับกลุมเปาหมายในตําบล

หาดสองแคว

30,000       30,000      30,000     กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

กลุมเปาหมายมี

อาชีพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

5.3  แนวทางสงเสริมสวัสดิการใหกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ผูสูงวัยใสใจครอบครัว เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชนใสใจ

ดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ให

กําลังใจดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกําลังใจ

ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตรีย ติด

บาน

- - - กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

กลุมเปาหมายไดมี

การดูแลสุขภาพซึ่ง

กันและกัน

สํานักปลัด

14 ศูนยบริการคนพิการตําบลหาดสองแคว เพื่อเปนการประสานงาน

หนวยงานของรัฐ ที่มีอํานาจให

ความชวยเหลือคนพิการ ฟนฟู

ดานอาชีพ การดูแล

รักษาพยาบาล การไดรับ

เครื่องมือ อุปกรณความพิการ

คนพิการในเขตพื้นที่ตําบล

หาดสองแคว   จํานวน  170 

คน

20,000       20,000      20,000     กลุมผูพิการ 

ไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

เพิ่มขึ้น

เปนศูนยรวมในการ

ประสานงานของ

หนวยงานของรัฐที่มี

อํานาจใหความ

ชวยเหลือคนพิการ

สํานักปลัด

15 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอตรอน เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอต

รอน

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

15,000       15,000      15,000     ตามขอตกลง 

อปท.กับปกครอง

อําเภอ

ผูประสบภัย

ผูดอยโอกาสไดรับ

การชวยเหลือ

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา
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16 โครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ

ประชาชนผูประสบภัยและผูดอยโอกาส

ในจังหวัดอุตรดิตถของเหลากาชาด

จังหวัดอุตรดิตถ

เพื่ออุดหนุนโครงการบรรเทา

ทุกขและชวยเหลือประชาชน

ผูประสบภัยและผูดอยโอกาสใน

จังหวัดอุตรดิตถ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

15,000       15,000      15,000     ตามขอตกลง 

อปท.กับกาชาด

ผูประสบภัย

ผูดอยโอกาสไดรับ

การชวยเหลือ

สํานักปลัด
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4.1  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาโฮมสเตยและลองสเตยในตําบล เพื่อใหมีผูมาใชบริการโฮมสตย มี

รายไดเสริม

ผานมาตรฐานโฮมสเตยไทย 10

 หลัง และมีจํานวนผูเขาพักปละ

 500

200,000 300,000 300,000 ผานมตรฐานโฮมส

เตย 10 หลัง

ทําใหตําบลหาดสอง

แคว เปนแหลง

ทองเที่ยวมีผูมาใช

บริการ และ

ประชาชนมรายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

2 สนับสนุนการแสดงพื้นบาน  และฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมการ

แสดงพื้นบานใหคงอยูสืบไป

ประชาชน เด็ก เยาวชน ตําบล

หาดสองแคว

50,000 50,000 50,000 ประชาชนรอยละ

 80 มีความพึง

พอใจ

ประชาชน เด็ก เยาวชน

 ไดรูจัก และอนุรักษ

การแสดงพี้นบาน

สํานักปลัด

3 จัดทําปายประชาสัมพันธการทองเที่ยว

ตําบล

เพื่อใหผูที่มาทองเที่ยวมีความสะดวก

ในการเดินทาง

ปายประชาสัมพันธ จํานวน  10 

 ปาย

60,000 90,000 90,000 ปาย

ประชาสัมพันธ 

จํานวน 10 ปาย

ผูมาทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลมีความสะดวกใน

การเดินทาง

สวนโยธา

4 จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

เพื่อเปนการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวในตําบลหาดสองแควให

เปนรูจักแพรหลาย

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 40,000 50,000 50,000 เอกสารเผยแพร

ประชาสัมพันธ

เพื่อใหการทองเที่ยวใน

ตําบลหาดสองแคเปนที่

รูจักแพรหลาย

สํานักปลัด

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561 )

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทศาสตรจังหวัดที่  3  พัฒนาทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว

ยุทศาสตรที่   4    ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว
ผ. 01
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4.1  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการทองเที่ยวจุดสาธิตเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่ม

วิสัยทัศนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

จัดใหตําบลหาดสองแควเปน

แหลงทองเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง

150,000 150,000 150,000 1 แหง ตําบลหาดสองแควมี

แหลงทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

6 พัฒนาปรับปรุงลานเอนกประสงค

ริมน้ํานานเปนแหลงทองเที่ยง

เพื่อปรับปรุงลานเอนกประสงค

ริมน้ํานานใหเปนแหลงทองเที่ยว

ปรับปรุงลานเอนกประสงค 2 

แหง

250,000 300,000 350,000 ลานเอนกประสงค

       2 แหง

มีลานเอนกประสงคใน

การสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลหาด

สองแคว

สํานักปลัด

7 โครงการเปดทองหลังพระทองเที่ยวสืบ

สานโครงการพระราชดําริ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและนํา

ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ

พัฒนาทัศนคติและแนวทางในการ

พัฒนาตนเองและทองถิ่นใหเกิด

ประโยชน

คณะผูบริหาร สมาชิกอบต. 

พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  

ผูนําชุมชน  ฯลฯ แลกเปลี่ยน

เรียนรูนอกสถานที่

300,000 300,000 300,000 1  ครั้ง/ป กลุมเปาหมายไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

แนวทางพระราชดําริ

สํานักปลัด

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา,งาน

ประเพณี ทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนรวมอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่น

ถวายเทียน และเขารวม

ประเพณีทองถิ่น ใหกับวัดใน

เขตพื้นที่  อปท. จํานวน 4  แหง

10,000 10,000 10,000 ประชาชนสวน

ใหญมีความพึง

พอใจในระดับดี

มีการอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่น

สวนการศึกษา

2 โครงการงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม 

พระเกียรติ

เพื่อถวายความจงรักภัคดีแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สรางจิตสํานึกใหประชาชนรําลึกถึง

พระคุณของพืชพันธุธัญญาหารและ

สายน้ํา สงเสริมการทองเที่ยวและ

สรางรายไดใหทองถิ่น สงเสริมและ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุมชนลาวเวียง

ประชาชนแสดงความจงรักภักดี

และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

400,000 400,000 500,000 ประชาชนสวน

ใหญมีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีสวนรวมใน

การแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและได

สงเสริมการทองเที่ยว 

เปนการสืบสาย

วัฒนธรรมชุมชนลาว

เวียง

สํานักงาน

ปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต เพื่อรวมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคง

อยูและสืบสานประเพณีตอไป

จัดประเพณีสงกรานต สงน้ําพระ

 และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเพื่อ

เปนการแสดงความกตัญูตอ

ผูสูงอายุ

50,000 50,000 50,000 กลุมเปาหมาย

รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจ

มีการอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถิ่นให

คงอยูสืบไป

สวน

การศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อรวมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคง

อยูและสืบสานประเพณีตอไป

ประชาชนทั่วไป เขารวม

กิจกรรมงานประเพณีลอย

กระทงกันอยางทั่วถึง

50,000 50,000 50,000 ประชาชนสวน

ใหญมีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนให

ความสําคัญ เห็นคุณคา

 ของงานประเพณีลอย

กระทง

สวน

การศึกษา

4.2   แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 สงเสริมงานบรรพชาอุปสมบทสามเณร

พระภิกษุ

เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาใหยั่งยืน

สืบไป สงเสริมใหผูที่ประสงคจะ

บรรพชาอุปสมบทไดมีโอกาสไดบวช

ผูที่มีความประสงคจะบรรพชา

อุปสมบท

40,000   40,000   40,000   จํานวน  1 รูป/ป พระพุทธศาสนาไดรับ

การสืบทอดตอไป

สวนการศึกษา

6 จัดงานพิธีบวชศิลจาริณี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องใน

วันแมแหงชาติ

สนับสนุนวัดหาดสองแควในการ

จัดกิจกรรมบวชศิลจาริณีเนื่อง

ในวันแมแหงชาติ

10,000   10,000   10,000   จํานวน  1  ครั้ง/ป ผูบวชศิลจาริณีได

อบรมธรรมะเจริญศิล

สมาธิสํานึกถึงพระคุณ

แม

สวนการศึกษา

7 โครงการยอนรําลึกเลนทาง

ประวัติศาสตร ร.5

เพื่อรําลึกถึงพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองต

รอนตรีสินธุและเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยว

จัดกิจกรรมโครงการยอนรําลึก

เสนทางประวัติศาสตรรัชกาลที่ 

5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ

60,000   60,000   60,000   ประชาชนสวน

ใหญมีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนไดทราบพระ

ราชประวัติและพระ

กรณียกิจของ รัชกาลที่

 5 และเรื่องราวความ

เปนมาในอดีต

สวนการศึกษา

8 โครงการคนดีศรีหาดสองแคว เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกผูประกอบ

คุณงามความดีและเปนแบบอยางที่ดี

แกเยาวชนและมุงเนนในการทํา

ความดี

จัดทําเกียรติบัตร โล  เพื่อเชิดชู

เกียตริใหกับบุคคลที่ไดรับ

คัดเลือก ใหเปนคนดีศรีหาดสอง

แคว

50,000   50,000   50,000   จํานวน  1  ครั้ง/ป ประชาชนทั่วไปมีจิต

สํานักและมุงมั่นในการ

ทําความดี และเปนคน

ดีของสังคม ชุมชน 

ตลอดไป

สวนการศึกษา

4.2   แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว  (ตอ)

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผ. 01
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9 โครงการธนาคารความดีตําบลหาดสอง

แคว

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมกับทุก

ภาคสวนของสังคมในการพัฒนา

“คน”ใหมีความรู  มีคุณธรรม 

จริยธรรม ความสามัคคี  เอื้ออาทร  

และสันติสุขอยางยั่งยืน

จัดกิจกรรมโครงการธนาคาร

ความดีสงเสริมใหคนตําบลหาด

สองแควไดรูวา การทําความดี 

นั้นยอมเกิดผลดี

25,000   25,000   25,000   รอยละของ

จํานวนประชากร

ตําบลหาดสอง

แควความความ

พึงพอใจระดับดี

ประชาชนทั่วไปมีจิต

สํานักและมุงมั่นในการ

ทําความดี และเปนคน

ดีของสังคม ชุมชน 

ตลอดไป

สวนการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณี

ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามของชุมชนสูเยาวชน

รุนหลัง

จัดกิจกรรมใหกับเยาวชน

ประชาชนทั่วไปเพื่อศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่น

10,000   10,000   10,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป ผูเขารวมกิจกรรมไดรู

ถึงวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น

สวนการศึกษา

11 สนับสนุนการจัดวันสําคัญทางศาสนา 

และรัฐพิธี

เพื่อสงเสริมใหศาสนิกชนไดเขาวัด

ปฏิบัติธรรมและงานรัฐพิธี

ประชาชนรวมกันประกอบ

กิจกรรมทางศาสนา และรัฐพิธี

ตาง ๆ

200,000 200,000 200,000 ตามขอตกลง 

อปท.กับปกครอง

อําเภอ

ประชาชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

สวนการศึกษา

12 โครงการสงเสริมจริยธรรม-คุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ใหกับ ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป

จัดกิจกรรมในการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในตําบล

50,000   50,000   50,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป กลุมเปาหมายมี

คุณธรรม จริยธรรม

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

13 โครงการอนุรักษปรพะเพณีการทําบุญ

กลางบาน

เพื่อสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีใหอยูสืบตอไป

กิจกรรมทําบุญกลางบานใน

พื้นที่ตําบลหาดสองแคว

70,000   70,000   70,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นสืบทอดตอไป

สวนการศึกษา

4.2   แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว  (ตอ)

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผ. 02
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14 สนับสนุนงานประเพณีประจําป วัดใน

เขตตําบลหาดสองแคว

เพื่อสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีใหอยูสืบตอไป

กิจกรรมประเพณีวัดในเขตพื้นที่

ตําบลหาดสองแคว  4 วัด

30,000   30,000   30,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นไดรับการสืบ

ทอดตอไป

สวนการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 เรียนรูวัฒนธรรมชุมชนสามวัย เด็ก/วัย

ทํางาน/ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมให เด็ก วัยทํางาน 

ผูสูงอายุ ใหรูวัฒนธรรมทองถิ่น

กลุมสามวัยทํากิจกรรมในการ

เรียนรูวัฒนธรรมของชุมชน

20,000   20,000   20,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป กลุมเปาหมายไดมีการ

เรียนรูวัฒนธรรมของ

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

สวนการศึกษา

16 โครงการลานวิถึชีวิตชุมชนตําบลหาด

สองแคว

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดํารงชีวิตจากอดีตสูปจจุบัน

จัดกิจกรรมโครงการใหกับ

เยาวชน ประชาชนตําบลหาด

สองแคว

20,000   20,000   20,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป ประชาชนไดเรียนรูการ

ดํารงชีวิตของชุมชน

เพิ่มมากขึ้น

สวนการศึกษา

17 อบรมครอบครัวสุขสันตรูทัน ไอซีที/สู

อาเชียน

เพื่อใหประชาชนตําบลหาดสองแคว

รูทันเรื่องไอซีที เพื่อเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเชียน

อบรมใหกลุมเปาหมายในตําบล

หาดสองแคว

10,000   10,000   10,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป กลุมเปาหมายไดมีการ

เรียนรูเรื่องไอซีที เพื่อ

เตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเชียน

เพิ่มขึ้น

สวนการศึกษา

4.2   แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว   (ตอ)

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผ. 01

www.hardsongkwae.go.th



18 สงเสริมสนับสนุนการเลนดนตรีสากล, 

 ดนตรีไทย,ดนตรีพื้นบาน

เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน

ทั่วไปไดเลนดนตรี

สงเสริมสนับสนุนการเลนดนตรี

ใหกับกลุมประชาชนที่สนใจ

30,000   30,000   30,000   จํานวน 1 ครั้ง/ป ประชาชนทั่วไปมีการ

อนุรักษการเลนดนตรี

พื้นบานเพิ่มมากขึ้น

สวนการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หยวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและสราง

รายไดใหกับประชาชนชาวจังหวัด

อุตรดิตถ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอตรอน 

และบุคคลทั่วไป

25,000   25,000   25,000   ตามขอตกลง 

อปท.กับปกครอง

อําเภอ

สามารพเผยแพรการ

จัดงานพระยาพิชัย

ดาบหักและงานกาชาด

จังหวัดอุตรดิตถ

สวนการศึกษา

20 โครงการจัดขบวนแหและกิจกรรมของ

อําเภอตรอนสนับสนุนการจัดงานลาง

สาวหวสนและสินคา OTOP เมือง

อุตรดิตถ ประจําป 2559

เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนและเผยแพรภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ประชาชนในพื้นที่อําเภอตรอน 

และบุคคลทั่วไป

17,000   17,000   17,000   ตามขอตกลง 

อปท.กับปกครอง

อําเภอ

สามารถเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดี     

อําเภอตรอน

สวนการศึกษา

ยุทศาสตร วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4.2   แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว   (ตอ) ผ. 01
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21 โครงการประชาสัมพันธโครงการจัด

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระ

เกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ

ธัญญาหารและสายน้ําอําเภอตรอน ป 

2559

เพื่ออุดหนุนอําเภอตรอนในการ

ประชาสัมพันธประเพณีไหลแพไฟ

เฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณ

พืชพันธุธัญญาหารและสายน้ํา

ประชาชนในพื้นที่อําเภอตรอน 

และบุคคลทั่วไป

15,000   15,000   15,000   ตามขอตกลง 

อปท.กับปกครอง

อําเภอ

สามารถเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดี     

อําเภอตรอน

สวนการศึกษา

www.hardsongkwae.go.th



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  พัฒนาภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ OTOP  ใหมีคุรภาพปลอดภัยในมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่   3    ดานการเกษตร

    3.1  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ หมู1-7 เพื่อใหประชาชนกลุมอาชีพ

 มีอาชีพเสริม มีรายไดเพิ่ม

ฝกอบรมใหความรู ฝก

ทักษะวิชาชีพ

     50,000      70,000       80,000 ประชาชน

กลุมเปาหมายรอย

ละ 60 มีความพึง

พอใจ

ประชาชนที่วางงาน

ตามฤดูกาลมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

2 สนับสนุนเงินกูยืมกลุมเกษตรและกลุมอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียนใหกับกลุมอาชีพ

กลุมเกษตรกรและกลุม

อาชีพในตําบลหาดสอง

แคว

   350,000    350,000     400,000 กลุมเกษตรกร และ

กลุมอาชีพในตําบล

 รอยละ 70 มี

ความพึงพอใจ

กลุมเกษตรกรและ

กลุมอาชีพมีเงินทุน

หมุนเวียนเปนการ

เพิ่มรายไดใหกับ

ประชาชน

สํานักปลัด

3 สงเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ/เทคโนโลยีในดาน

การผลิต

เพื่อใหประชาชนไดมีวัสดุ

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

ภาคเกษตร

กลุมเกษตรกรและกลุม

อาชีพในตําบลหาดสอง

แคว

150,000   200,000   200,000    ประชาชน

กลุมเปาหมายรอย

ละ 60 มีความพึง

พอใจ

ประชาชน สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

งบประมาณและที่ผานมา
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    3.2  สงเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและการเพิ่มมูลคา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรตัวอยางเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ

เพื่อเปนแหลงเรียนรูการทํา

เกษตรแบบลดตนทุนเพื่อ

เพิ่มรายได

แปลงสาธิต   2  แปลง 200,000   200,000   200,000    ประชาชนรอยละ 

70 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

เกษตรกรมีแปลงนา

เพื่อสาธิตและเรียนรู

การทําการเกษตร

แบบพอเพียง

สํานักปลัด

2 ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนผลิตปุย เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่เพื่อ

ทํากิจกรรมการทําปุย

อินทรียชีวภาพ

ปรับปรุงซอมแซม

โรงเรือนผลิตปุย ตาม

แบบที่ อบต.กําหนด

100,000   100,000   100,000    โรงเรือนผลิตปุย  7 

 แหง

เกษตรกรตําบลหาด

สองแควมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนกองทุนหมูบานเกษตรอินทรีย เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

เกษตกรใชแนวทาง

การเกษตรแบบอินทรีย

สงเสริมสมาชิกกองทุน

หมูบานเกษตรอินทรีย

70,000     70,000     70,000      กลุมกองทุน 1 กลุม เกษตรกรใชแนวทาง

เกษตรแบบอินทรีย

เพื่อลดตนการผลิต

เพิ่มรายไดมากขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัฐญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได

อยางถูกตอง

30,000     30,000     30,000      ประชาชนรอยละ

70สามารถนํา

ความรูที่ไดมาปรับใช

ประชาชนดําเนิน

ชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา
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    3.2  สงเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและการเพิ่มมูลคา (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุพืช

สายพันธุดี

เพื่อสนับสนุนมกประชาชน

ไดผลิตเมล็ดพืชสายพันธุดี

ทําแปลงสาธิตในการทํา

เมล็ดพันธุพืชพันธดี  เชน

 ขาว ออย ขาวโพด กลวย

 ฯลฯ

140,000   140,000   140,000    ประชาชนรอยละ 

80 มีความพีงพอใจ

ในระดับดี

เกษตรกรมีเมล็ด

พันธุที่ดีสามารถเพิ่ม

มูลคา

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรียและการ

ผลิตสารชีวภัณฑ ปุยอินทร ในการกําจัดศัตรูพืช

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหเกษตรกรในปุยอินทร 

และสารชีวภัณฑในการทํา

การเกษตร

อบรมใหความรูในการ

ผลิตปุยอินทรีย สารชีว

ภัณฑตาง ๆ

50,000     50,000     50,000      ประชาชนรอยละ 

80 มีความพีงพอใจ

ในระดับดี

เกษตกรสามารถนํา

ความรูที่ไดไปใชกับ

ผลิตทางการเกษตร

เพื่อเปนเกกษตร

ปลอดสารพิษ

สํานักปลัด

7 ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพของกลุมเกษตรกร เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเพิ่มวิสัยทัศนใน

การผลิตพืชเกษตร

เกษตกรตําบลหาดสองแคว 50,000     50,000     - 1 ครั้ง เกษตรกรตําบลหาด

สองแควไดเรียนรู

วิธีการผลิตพืช

ทางการเกษตร

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา
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3.3  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ

แบบมีสวนรวม

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก

ในการจัดการขยะแบบมี

สวนรวม

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะ

100,000   100,000   100,000    1 ครั้ง / ป ประชาชนมีจิตสํานึก

ในการกําจัดขยะมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคใหประชาชนคัดแยก กําจัดขยะใน

ครัวเรือน/ชุมชน

เพื่อปลูกจิตสํานักให

ประชาชนรูถึงวิธีการกําจัด

ขยะที่ถูกตอง

สรางจิตสํานักในการ

จัดการขยะแกประชาชน

100,000   100,000   100,000    ผูเขารวมโครงการ

มีความพอใจรอยละ

 70

ชุมชนมี

สภาพแวดลอมที่ดีไม

มีแหลงเพาะเชื้อโรค

สํานําปลัด

3 สงเสริมการนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม (REUSE) เพื่อปลูกจิตสํานึกให

ประชาชนรูถึงวิธีการกําจัด

ขยะที่ถูกตอง

สรางจิตสํานึกในการ

จัดการขยะแกประชาชน

20,000     20,000     20,000      ประชาชนรอยละ 

70 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

ประชาชนมีจิตสํานึก

ในการกําจัดขยะมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

4 กอสรางที่ทําการแหลงเรียนรูกําจัดขยะมูลฝอย

ประจําตําบล

เพื่อใหมีสถานที่ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ

กําจัดขยะอยางถูกวิธี

สถานที่แหลงเรียนรู ตาม

แบบ ที่ อบต.กําหนด

300,000   300,000   300,000    1  แหง ประชาชนสถานที่จัด

กิจกรรมเพิมมากขึ้น

สํานําปลัด

งบประมาณและที่ผานมา
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3.3  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการศึกษาดูงานการกําจัดขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการขยะใน

ชุมชน

ศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการขยะ

100,000   100,000   100,000    กลุมเปาหมายรอย

ละ 70 มีความพึง

พอใจในระดับดี

ประชาชนมีความรู

เรื่องการบริหาร

จัดการขยะเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานําปลัด

6 ควบคุมและปองกันการปลอยน้ําเสียลงสูแหลง

แมน้ําสาธารณะ

เพื่อควบคุมปองกันการ

ปลอยของเสียลงสูแมน้ําลํา

คลอง

กิจกรรมควบคุม ปองกัน

การปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ํา

10,000     10,000     10,000      ประชาชนรอยละ 

70 มีความพึงพอใจ

ในระดับดี

ชุมชนมี

สภาพแวดลอมที่ดีไม

มีแหลงเพาะเชื้อโรค

สํานักปลัด

7 โครงการหมูบานนาอยู/หนาบานนามอง เพื่อใหประชาชนทําความ

สะอาดบริเวณสองขางทาง

หนาบานและภายในคุมของ

แตละคุม

ประชาชนรวมกันทํา

ความสะอาดบริเวณสอง

ขางทางและบริเวณคุม

ของแตละคุม

35,000     35,000     35,000      57   คุม ตําบลหาดสองแคว

เปนตําบลที่นาอยูมี

สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมการปลูกตนไมในที่สาธารณะเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่ออนุรักฟนฟูสิ่งแวดลอม

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติฯ

ปลูกตนไมในพื้นที่

สาธารณะภายในตําบล

10,000     10,000     10,000      พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นรอย

ละ 80

เพิ่มพื้นที่ปาไมชวย

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ยุทธศาสตรที่  1   ดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม

    1.1  แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ลอกรางระบายน้ําในชุมชนนาคบุรี หมู

 6

เพื่อใหประชาชนมีทางระบาย

น้ําเพื่อมิใหเกิดน้ําทวมขัง

ลอกรางระบายน้ําฯ ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 

500 เมตร  โดยประมาณตาม

แบบที่ อบต.กําหนด

50,000    50,000   100,000   จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับผลกระทบลดลง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สวนโยธา

2 ทําทอระบายน้ําบริเวณ      บานนาย

สุครีบ  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีทางระบาย

น้ําเพื่อมิใหเกิดน้ําทวมขัง

ทําทอระบายน้ํา ยาว 250 เมตร 

โดยประมาณ ตามแบบที่ อบต.

กําหนด

100,000   100,000  100,000   จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับผลกระทบลดลง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สวนโยธา

3 ลอกทอระบายน้ํา หมูที่ 5 บานแหลม

คูณ

เพื่อใหประชาชนมีทางระบาย

น้ําเพื่อมิใหเกิดน้ําทวมขัง

ลอกทอระบายน้ํา หมูที่ 5 50,000    50,000   50,000    จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับผลกระทบลดลง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สวนโยธา

4 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยบานนาย

มาโนช  มาทองแดง หมู 4

เพื่อลดปญหาน้ําทวมขันในฤดู

น้ํา

ทําทอระบายน้ํา ยาว 200  เมตร 

 กวาง 50 ซม. ลึก 50 ซม. ตาม

แบบที่ อบต.กําหนด

200,000   200,000  200,000   จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับผลกระทบลดลง

ประชาชนมีระบบ

ระบายน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สวนโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ
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    1.2  แนวทางการพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค และการผังเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง

 ม.1-ม.7

เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

และรวดเร็ว

ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง

ภายในตําบล ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด

700,000   700,000  700,000   ถนนลูกรัง..63....สาย ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

2 ขยายไหลถนนลูกรังใหกวางขึ้นพรอม

ถมดินลูกรัง

เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

และรวดเร็ว

ขยายไหลถนนพรอมถมดินลูกรัง 

 ตามแบบ ที่อบต. กําหนด

50,000    50,000   50,000    ขยายไหลถนนลูกรัง

 .....6..... สาย

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

3  ปายประชาสัมพันธตางๆ ของอบต. เพื่อประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ของอบต. ให

ประชาชนไดรับทราบ

ปายประชาสัมพันธตามแบบที่ 

อบต. กําหนด

70,000    70,000   70,000    ปาย  จํานวน ..7..ปาย ประชาชนไดเขาถึง

ขอมูลขาวสารของ 

อบต.หาดสองแคว

สวนโยธา

4 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สาธารณะรายทางสองสวาง

ไดรับความสะดวก

ปรับปรุงซอมแซมไฟฟารายทาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

700,000   700,000  700,000   ซอมแซมไฟฟารายทาง

 100  จุด

ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

5 ติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณใตสะพาน

 หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สาธารณะรายทางสองสวาง

ไดรับความสะดวก

ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะราย

ทางอัตโนมัติตามแบบที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด

100,000   100,000  100,000   ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

จํานวน  1  จุด

ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
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    1.2  แนวทางการพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค และการผังเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขยายเขตไฟฟา,ปกเสาพาด

สายพรอมติดตั้งมิเตอรซึ่งเปนการ

ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการ

เพื่อขยายเขตไฟฟาพรอม

ติดตั้งมิเตอรถึงอุปกรณตาง ๆ

ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะราย

ทางอัตโนมัติตามแบบที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด

100,000   100,000  100,000   ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

จํานวน  1  จุด

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากสถานที่ใน

การใหบริการไดอยาง

สะดวก

สวนโยธา

7 โครงการกอสรางถนนดินบดอันแนน

สายเรียบชายแมน้ํานาน หมู 3

เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

และรวดเร็ว

ถนนดินขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

1,755 เมตร ตามแบบแปลนที่

กําหนด

250,000 250,000 250,000   ถนน 1 สาย ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

8 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณในการซอมแซม

ระบบน้ําประปา เชน ซัมเมิรส ฯลฯ

ใหประชาชนไดมีระบบน้ํา

อุปโภค บริโภคใชไดอยางยั่งยืน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกิดความ

ชํารุดเสียหายมาเปลี่ยนแปลง

และซอมแซมตามแบบที่ อบต. 

กําหนด

100,000 100,000 100,000   ระบบประปาหมูบาน 7

 หมูบาน

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคใชไดอยางยั่งยืน

สวนโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
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9 คาจางสํารวจออกแบบและประมาณ

ราคาคากอสรางโครงการเกิน

ศักยภาพของ อบต.

ใหประชาชนในทองถิ่นได

โครงการเกินศักยภาพและเปน

โครงการที่มีประสิทธิภาพ

ถูกตองตามหลักวิชาชางทุก

ประการ

จางเหมาผูที่มีความรู

ความสามารถและความเชียวช

ชาญเฉพาะดานมาดําเนินการ

สํารวจออกแบบและประมาณ

ราคาคากอสราง

250,000 250,000 250,000   โครงการกอสรางเกิน

ศักยภาพ

ไดรับงบประมาณในการ

กอสรางโครงการที่เกิน

ศักยภาพ

สวนโยธา

10 โครงการพัฒนาระบบผังเมือง ประชาชนไดรับการวางและ

จัดทําผังเมืองที่ดีมีมาตรฐาน

เมืองนาอยู

จัดวางระบบผังเมืองตามประสงค

หลักของกรมโยธาธิการและผัง

เมือง

50,000    50,000   50,000    จัดวางระบบผังเมือง

ภาพรวมในตําบลหาด

สองแคว

มีการจัดวางระบบผัง

เมืองที่ดี

สวนโยธา

www.hardsongkwae.go.th



สวนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เปนขั้นตอนที่สําคัญ  จะตองดําเนินการตอเน่ืองจาก
ขั้นตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  กลาวคือ เมื่อผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และไดจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปแลว  หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลไว  3 แนวทาง คือ 

1. กําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
2. การกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
3. การกําหนดระยะเวลา / หวงเวลาในการติดตามและประเมนิผล 

 
องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามผลและประเมินผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   ไดแตงต้ังคณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตามคาํสัง่ อบต.หาดสองแคว ที่ 228/2558  ลงวันที่  31  มีนาคม 2558 

 
กําหนดแนวทาง, วิธีการติดตามและประเมินผล 
 องคการบริหารสวนตําบล หาดสองแคว   ไดกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินการกิจกรรม ในแตละ
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินงาน ตามโครงการเกิด
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  

 1)  การติดตามผล  เปนขั้นตอนในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตามโครงการวาไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอน/กิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการหรือไม การใชทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสมหรือไม โดยดําเนินการใน 3 
ขั้นตอน คือ 
 - การติดตามผลโครงการจากแผนการดําเนินงาน 
 โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามลําดับกอน – หลัง รวมถึงประมาณการเวลาที่ตอง
ดําเนินการในแตละกิจกรรม และพิจารณาการใชจายเงินในโครงการ โดยพิจารณาเปนรายกิจกรรม นอกจากน้ี
จะตองจัดทําตารางการติดตาม และควบคุมโครงการของแตละกิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมดซึ่งดําเนินการ 2 ดาน 
คือ ระยะเวลาและคาใชจาย 
 - การติดตามและควบคุมโครงการ 
 เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการจริงของโครงการ ในดานระยะเวลาและคาใชจายตามตาราง
การติดตามและควบคุมโครงการที่ไดจัดทําไว โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและคาใชจายที่ไดกําหนดไวในกิจกรรม 
ทั้งน้ีควรกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครงการดวย 
 
 - การรายงานผล 
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 เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการติดตามและควบคุมโครงการใหผูบริหารและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลเวียงใต ทราบถึงความกาวหนาและปญหาอุปสรรคที่พบในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
 
 2) การประเมินผล  เปนขั้นตอนในการหาคําตอบและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการ        นํา
โครงการไปปฏิบัติและดําเนินโครงการเสร็จแลว วามีประสิทธิผลอยูในระดับใด เปนการวัดความสําเร็จและลมเหลว
ของโครงการ มีแนวทางและวิธีการดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมินผล 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เปาหมาย วิธีการประเมินผล 

1. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 

รอยละของจํานวน
แผนงาน/โครงการที่
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 60 ตรวจสอบจากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

2.ความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 

รอยละของผูตอบ
แบบสอบถามทีพ่งึพอใจ 

รอยละ 80 - สาํรวจโดยใชแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ชองประชาชน 
- สํารวจโดยใชการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของประชาชน 

 
3. การกําหนดระยะเวลา หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิปละ 1ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

 

วิธีการดําเนินการ 
แหลงขอมูลและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
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 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบลหาดสองแควอําเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดิตถ  รวมจํานวนทั้งสิ้น  4,196 คน   

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรโดยใชสูตร  
ของทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 125 – 126) โดยใชคาความคลาดเคลื่อน รอย
ละ 5  ที่ระดับความเช่ือมั่น  95%  ดังน้ี 

n  =     N 
                                          1+Ne
กําหนดให n  =  จํานวนขนาดตัวอยาง  

2 

N =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา  
e  =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดหรือเปนความคลาดเคลื่อน 

แทนคา 
n  =  4,196 

                                         1+4,196(0.05)
n  =        399 

2 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม  จัดทําขึ้น เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในภาพรวม แบบสอบถามมีลักษณะเปนคะแนนความพึงพอใจ  
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ  
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