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คานา
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะนานโยบาย หรือผลงานที่เป็น
ประโยชน์ลงไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเติบโตไปในทิศทาง
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การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกิดความ
คุ้มค่ามากที่สุด สาหรับในปี ๒๕63 งานประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลค่า
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ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ไปสู่สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมือของสานัก/กอง ในการ
จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละส่วน/แต่ละกองเป็นอย่างดี
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสาเร็จลุล่วง งานประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัด จึงขอเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ประจาปี ๒๕63
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ ต่อไป
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
๑. ด้านกายภาพ
ประวัตแิ ละความเป็นมาของหมู่บา้ น
มีหาดทรายขาวสะอาด อยู่ริมแม่น้าเลย บริเวณปากห้วยแม่น้าเล็กสายหนึ่งไหลลงสู่แม่น้าเลย จึง
ได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน หาดทรายขาว ที่ปรากฏในคาบอกเล่าสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้บ้านหาดทรายขาว เดิมตั้งอยู่
ริมแม่น้าเลยทางทิศใต้ของหมู่บ้านโดยมียายแสง แสงขาว เป็นผู้ก่อตั้งประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีบ้านเรือน 42
หลังคาการปกครองในขณะนั้นยังไม่มี ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ขึ้นอยู่ในเขตปกครองของตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย โดยใช้หลักความศรัทธาผู้นาหมู่บ้านนาโดย ขุนอินทร์ ปัญญา ขุนแก้ว บับพา และผู้เฒ่า จางวางอยู่
ประมาณ80 ปี เศษจึงได้มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกขึ้น คือ นายทามา แสงขาว ต่อมาได้เกิดไฟป่าไหม้หมู่บ้านเสียหายทุก
หลังคาจึงได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านทางทิศเหนือตามริมแม่น้าเลย (ที่บ้าสนผามุมปัจจุบัน) โดยการนาของผู้ใหญ่ชื่อนาย
หลง แสงตามลาดับเรื่อยมาจนถึงสมัยของนายอุดทา แสงขาว เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการสร้างวัด สร้างโรงเรียน อยู่
ประมาณ 100 ปีเศษจึงได้ชักชวนชาวบ้านได้มาตั้งถิ่นฐานใหม่คือหมู่บ้านหาดทรายขาวย้ายมาเมื่อปี พ.ศ. 2498
โดยมีชาวบ้านหาดทรายขาวย้ายมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 จึงได้ย้ายโรงเรียนและวัดมาพร้อมกันโดย นายสุนทร ผิว
สวัสดิ์ ครูใหญ่ และหลวงปู่จันทา เป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนบ้านหาดทราบขาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2484 มีนายเกตุ
โคตรชนะ และนายไหล่ วงษ์ลา มาเป็นครูประจาโดยไม่มีครูใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายแสง แสงขาว คนที่ 2
นายอุดทา แสงขาว คนที่ 3 คือ นายฝน แสงขาว คนที่ 4 นายสีไว ไชโยแสง เป็นกานันคนแรก กานันคนที่ 3
นายเสด็จ แสงขาว กานันคนที่ 4 นายเวียง สิมสวัสดิ์ กานันคนที่ 5 นายแจ้ง แสงขาว คนที่ 6 คือ นายแพง
แสงขาว กานันคนที่ 7 คือนายรัก สอนพรม คนปัจจุบันคือ นายสมบัติ แสงขาว
คาขวัญของหมูบ่ า้ น
ร่วมพลังพัฒนาชุมชน ทุกคนร่วมใจ
ร่วนสร้างความคิด ยาเสพติดไม่ยุ่งมุ่งพัฒนา
ศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม
คาพังเพย (คาพะหยา)
คาพังเพยโบราณที่นิยมใช่กันในหมู่บ้าน
อย่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้าย
เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้อยู่ในโลกมืด
ทาความดีเอาไว้
ภายหน้าจะรุ่งเรือง
เอกลักษณ์หมู่บ้าน
งานจักสานบ้านเราก็พอมี
รายได้ดีเผาถ่านเป็นงานเสริม
เติมรายได้ส่วนหนึ่งพอเจือจุน
หนุนครอบครัวพออยู่ได้สบายเอย
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดเี ด่นในหมูบ่ ้าน
- ตักบาตรเทโว วันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม
- เวียนเทียนวันมาฆะบูชา เดือนกุมภาพันธ์
- บุญมหาชาติ เดือน มีนาคม
- ทาบุญประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน
- วันวิสาขบูชา เวียนเทียนตามประเพณี เดือน พฤษภาคม
- ทาบุญวันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม
- ทาบุญห่อข้าวประดับดิน เดือน กันยายน
- ทาบุญห่อข้าวสาก เดือน ตุลาคม
- ทาบุญออกพรรษา ทอดกฐิน เดือน พฤศจิกายน
- ทาบุญวันลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน
ข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อาเภอเชียงคาน โดย กศน.อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการหนังสือสามัญประจาบ้าน สานักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553
ที่ตงั้ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตาบลหาดทรายขาว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 34.08
ตารางกิโลเมตร
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ภูมปิ ระเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา
มีแม่น้าเลยไหลผ่านบางพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตาบลหาด
ทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4207-0823 ห่างจากอาเภอประมาณ 16
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูหาด บริเวณพิกัด Q V 739609 ไปทางทิศตะวันออกถึงลาห้วยน้าพร บริเวณ
พิกัด Q V 755617 ขึ้นไปเขาภูนกกก ไปตามสันเขาถึงลาห้วยสีดา บริเวณพิกัด Q V 776646 ถึง
ยอดเขาภูเปาะ บริเวณพิกัด Q V 805653 ไปตามสันเขาภูเปาะ ถึงแม่น้าเลย บริเวณพิกัด Q V
814663 ไปตามแม่น้าเลยขึน้ ไปทีล่ าห้วยยางไปตามเชิงเขาสิ้นสุดทีเ่ ชิงเขา บริเวณพิกัด Q V 839656
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลจอมศรี เทศบาลธาตุ อาเภอ เชียงคาน
จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขา บริเวณพิกัด Q V 839658 ไปทางทิศใต้ บริเวณพิกัด Q V
639650 ไปตามรอยต่อเทศบาลธาตุ องค์การบริหารส่วนตาบลจอมศรี ถึงแม่น้าเลย บริเวณพิกัด Q V
852623 สิน้ สุดทีย่ อดเขาภูเหล็ก บริเวณพิกัด Q V 849611 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8
กิโลเมตร
- ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากภูเหล็ก บริเวณพิกัด Q V 849611 ไปตามสันเขาภูเหล็ก เขาภูรวก ถึงเชิงเขาภูรวก บริเวณ
พิกัด Q V 826612 ไปทางทิศตะวันตกผ่านลาห้วยสาระแพ ไปตามสันเขาภูเฮี้ย ผ่านถนน รพช.สายกกดู่ นาจาน ไปตามลาห้วยสีดา สิ้นสุดที่เขาภูหวด บริเวณพิกัด Q V รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12
กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากสันเขาภูหวด บริเวณพิกัด Q V 753568 ไปทางทิศตะวันตกตามสันภูหวด สิ้นสุดที่สันเขาภูหาด
บริเวณพิกัด Q V 739609 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร

ภูมอิ ากาศ จังหวัดเลยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศ ค่อนข้างหนาวเย็นมาก
ในช่วงฤดูหนาว และในช่วงฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว

ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ประกอบด้วย
หมู่บ้านจานวน 5 หมู่ ที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้แก่
- หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว
- หมู่ที่ 2 บ้านผามุม
- หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ
- หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา
- หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง
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2.2 การเลือกตั้ง
4
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจานวน 5 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้าจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน 1 คน จามีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน จานวน 5 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
1. นายวีระ แสงขาว
2. นายไพบูลย์ ครุฑยัง
3. นายเด่นชัย ชัยโยแสง (เสียชีวิต)
4. นายแจ้ง แสงขาว
5. นายหนูพัด แสงขาว
6. นายสุวรรณ ส่องแสง
7. นายวิไชย สีคราม
8. นายเกษม กันรเรศ
9. นายสมบูรณ์ ธนะศูตร
10. นายสุเวศ แสงขาว

ประกอบด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 5

แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หมูท่ ี่ 1 – 5

อานาจหน้าทีข่ อง อบต.
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1. อานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. อานาจหน้าที่ ที่ต้องทาในเขต อบต. (มาตรา 67)
2.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๒.7 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
3. อานาจหน้าที่ ที่อาจจัดทากิจการในเขต อบต. (มาตรา 68)
3.1 ให้มีน้าเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
3.2 ให้มีและบารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.3 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
3.4 ให้มีและบารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
3.7 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
3.12 การท่องเที่ยว
3.13 การผังเมือง
4. อานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16
4.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4.2 การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
4.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4.5 การสาธารณูปการ
4.6 การส่งเสริม การฝึกอบรม และประกอบอาชีพ
4.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
4.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.9 การจัดการศึกษา

4.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
4.11 การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น
4.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4.13 การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.14 การส่งเสริมกีฬา
4.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
4.17 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.18 การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
4.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
4.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
4.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
4.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
4.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
4.24 การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.25 การผังเมือง
4.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
4.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
4.28 การควบคุมอาคาร
4.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
5. การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (มาตรา 69/1)
6. อานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่
จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71
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3. ประชากร
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5

7
บ้าน

บ้านหาดทรายขาว
บ้านผามุม
บ้านสาระแพ
บ้านห้วยสีดา
บ้านหัวแก่ง
รวมทัง้ สิน้

จานวน
ครัวเรือน
247
84
165
212
81
789

รวม
จานวนประชากร
ชาย
หญิง
395
415
159
133
311
334
298
316
138
158
1,301
1,356

810
292
645
614
296
2,657

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562
ประชากรในเขตพื้นที่ตาบลหาดทรายขาวมีประชากรทั้งสิ้น 2,657 คน เป็นชาย 1,301 คน
หญิง 1,356 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 77.97 คน/ตารางกิโลเมตร(จานวนคนหารด้วยพื้นที่)
จานวนครัวเรือน 789 ครัวเรือน

4. สภาพทางสังคม
 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
1. โรงเรียนหาดทรายขาว-ผามุม
2. โรงเรียนภิรมณ์ภักดีบ้านห้วยสีดา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 5 หมู่บ้าน
- หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน/เสียงตามสาย 5 แห่ง
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 5 แห่ง
 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดทรายขาว 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100

5. ระบบการบริการพืน้ ฐาน
 การคมนาคม
- ถนนของ อบจ. (ถนนสาระแพ – ห้วยสีดา ระยะทาง 8.768 กิโลเมตร)
- ถนนของ อบจ. (ถนนพรหมมานุสร – ผามุม ระยะทาง 6 กิโลเมตร)
- ถนนของ รพช. (ถนนบ้านใหม่ – ผามุม ระยะทาง 4 กิโลเมตร)
- ถนนของโยธาฯ (จากบ้านโป่ง-บ้านสาระแพ ระยะทาง 7 กิโลเมตร)
- ถนนของ อบต. มีถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน

 การโทรคมนาคม
มีสถานที่บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ จานวน 2 แห่ง
 การไฟฟ้า
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 5 หมู่บ้าน คิดเป็นครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100

6. สภาพเศรษฐกิจ
 อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลหาดทรายขาวประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทาไร่-ทานาทาสวนยางพารา มันสับปะหลัง ข้าวโพด กล้วย เผาถ่าน
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ปั๊มน้ามัน (ปั๊มหลอด)
7 แห่ง
- โรงสี
2 แห่ง
การรวมกลุม่ ของประชาชน
- กลุ่มพัฒนาอาชีพ จานวน 5 กลุ่ม
- กลุ่มร้านค้าชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มร้านค้าชุมชนเพื่อพัฒนาสตรี จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร จานวน 1 กลุ่ม

7. ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ ที่
- แม่นาเลย
้
ไหลผ่านตั้งแต่บ้านหัวแก่ง บ้านสาระแพ บ้านหาดทรายขาว และบ้านผามุม
- แก่งสาระแพ เป็นเกาะแก่ง โขดหินในแม่น้าเลย บริเวณบ้านสาระแพ หมู่ 3

-

หนองน้า
- ฝาย 3 แห่ง
- บ่อน้าตื้น 3 แห่ง
- บ่อน้าบาดาล (บ่อโยก) 36 แห่ง
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- ป่าภูหงส์ เป็นป่าสงวน
- ภูผามุม เป็นภูเขาที่อยู่ในเขตบ้านผามุม มีลักษณะที่มีปากถ้าเล็กๆ เป็นเหมือนมุมอยู่หน้า
ผา

- ภูเหล็ก

เป็นภูเขาที่อยู่ระหว่างบ้านหัวแก่ง - บ้านสาระแพ ซึ่งมีแร่เหล็กเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ประกอบด้วยวัด 5 แห่ง
1. วัดผามุมอรัญญา
2. วัดธรรมาสามัคคี
3. วัดศรีชุมพร
4. วัดบัพพโตอรัญญาวาส
5. วัดวังสาราญ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีที่สาคัญๆ คือ
1. ประเพณีแห่พระเข้าวัด
2. ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
3. ประเพณีลอยกระทง
4. ประเพณีสงกรานต์
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
1. การทาไม้เสียบลูกชิ้น
2. การทาไม้ปิ้งไก่
3. การถนอมอาหาร เช่น ดองหน่อไม้ นาผลไม้มาแช่อิ่ม
4. การสานหวด กระติ๊ปข้าวเหนียว
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9. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดารงตาแหน่งนับแต่
วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่ง
วาระ และเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พ้น
จากตาแหน่ง
นายกองค์การบริ หารส่ว นตาบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่ว นตาบล ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(มาตรา 58/5)
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้กระทาโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ ให้นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือ
ส่งให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน และจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประจาทุกปี
อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. แต่งตั้งและถอดถอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา 60 ให้ น ายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลควบคุม และรับ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็น ไป
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย

แผนผังองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เลขาฯ นายก อบต.

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัด อบต.

สานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
* งานนโยบายและแผน
* งานบริหารงานทั่วไป
* งานการเจ้าหน้าที่
* งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
* งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
* งานประชาสัมพันธ์
กองคลัง
* งานการเงินและบัญชี
* งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
* งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

กองการศึกษา
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กองช่าง
* งานก่อสร้าง
* งานออกแบบและควบคุมอาคาร
* งานผังเมือง
กองการศึกษา
* งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ประกอบด้วย
1. นายชูชาติ เปาวะนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายสุพัฒน์ แสงขาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายพะเนียง ไชยคีนี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายยอด แสงขาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล0
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ทัง้ หมด 42 ตน
แยกเป็น
สานักงานปลัด จานวน 22 คน
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
1

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีประเสริฐ

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักปลัด
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายเสกสรร แสนใจวุฒิ
นายอัครเดช ถาบุตร
นางกชพร แสงขาว
นางวิลาวัณย์ ราชมี
น.ส.เจนจิรา สุพรมอินทร์
น.ส.อัจฉราพร ทาทิพย์
นางพิชาพร สุภามา
นายศักดิ์สิทธ์ เครือคา
นางสาวจิตรา บัวระเพชร
นายธวัชชัย แสงขาว
นายโสม สิมสวัสดิ์
นายชาญชัย แสงขาว
นายวีระศักด์ พรหมสาส์น
นายถาวร แสงชาว
นายสุริยะ เปาวะนา
นายเปรมชัย ลาบศึก
นายวิบูลย์ ม่วงจาปา
นายอภิชาต นาทองห่อ

หัวหน้าสานักปลัด
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นักการภารโรง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงานจ้างเหมาประจารถน้า
คนงานจ้างเหมาประจารถขยะ
คนงานจ้างเหมาประจารถขยะ
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13
20
21
22
23
24
25

นายประวันวิทย์ สีหาวัตร
นายรุ่งโรจน์ แสงขาว
นางรุจิรา กาขัน
น.ส.นารีรัตน์ ดีแก้ว
น.ส.ชัญญภัทร มูลหล้า
นายภาคภูมิ แสงขาว

กองคลัง จานวน 5 คน
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
1
2
3
4
5
6

นางจันทวรรณ สุดใจ
น.ส.อาภา สิงหล้า
นางวิพาวัน ไตรยขันธ์
นายยิ่งศักดิ์ สุภามา
นางสาวทัศนวรรณ ผิวศิริ
น.ส.ผกามาส เครือทองศรี

กองช่าง จานวน 5 คน
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
1
2
3
4
5
6

นายสงกรานต์ สุทธิ
-ว่างนายอติเทพ คาภา
นายพิศนุ สารพัน
นายพงษ์พิชญ์ แสนใจวุฒิ
นายภาคภูมิ แสงขาว

กองการศึกษา จานวน 8 คน
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8

นางคชาภรณ์ ปัญญาสิม
นางราพึง แสงขาว
นางเขมทิภา ม่วงจาปา
นางมาริสา แถลงกณฑ์
นางรัตนา เดชพลมาต
นางทองทิพย์ สีคราม
นางสายสุดา ศรียงยศ
นางสาวพรรณภา วันหากิจ

คนงานจ้างเหมาประจารถน้า
คนงานจ้างเหมาประจารถน้า
คนงานจ้างเหมาดูแลด้านรักษาความสะอาด
คนงานจ้างเหมางานการเจ้าหน้าที่
คนงานจ้างเหมางานจัดการงานทั่วไป
คนงานจ้างเหมากองช่าง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานการเงินฯ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ(ลจ.ประจา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานจ้างเหมากองช่าง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานจ้างเหมาช่วยงานพัสดุกองการศึกษา

ส่วนที่ 2
แผนส่งเสริมการท่องเทีย่ วองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานทีด่ าเนินการ

ประเพณีแห่พระเข้าวัด

เม.ย. ทุกปี

วัดธรรมาสามัคคี
บ้านหาดทรายขาว

ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

เม.ย. ทุกปี

อบต.หาดทรายขาว

สรงน้าพระภูผามุม

เม.ย. ทุกปี

วัดผามุมอรัญญา บ้านผามุม

แห่งเทียนวันเข้าพรรษา

ก.ค. ทุกปี

วัดในเขตตาบล

ประเพณีออกพรรษา

ต.ค. ทุกปี

อาเภอเชียงคาน

ประเพณีแข่งเรือกาบ

ก.ค. ทุกปี

สะพานแม่น้าเลย
บ้านหาดทรายขาว-ผามุม

ประเพณีลอยกระทง

พ.ย. ทุกปี

อบต.หาดทรายขาว

หมายเหตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
เรื่อง อนุมัติใช้แผนประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ประจาปี 2563
..................................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ได้ดาเนินการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ ประจาปี
2563 เพื่อใช้เป็นแผนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ไปสู่สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
ประจ าปี 2563 เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหาดทรายขาว
จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว ประจาปี 2563 ให้ทราบ
โดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายชูชาติ เปาวะนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว

