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   สว่นที่ 1 

     สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้ นฐาน 

         ******************************************************** 

1.  ดา้นกายภาพ 

1.1  ลักษณะท่ีตัง้ 

  ประวตั ิ

หวัทุ่ง ทอ้งท่ีเดิมท่ีเป็นหมู่บา้นในเขตต าบลเก่าง้ิว ซ่ึงก่อตั้งมาประมาณ 136 ปีแลว้ กลุ่มแรก

ท่ีมาตั้งถ่ินฐาน คือ ขุนวิเศษณ ์เกาะยุทธ ์และพ่อลาด จนัทรค์ าภา เหตุท่ีช่ือบา้นหวัทุ่ง เพราะบริเวณตั้ง

บา้นเรือนอยูเ่หนือบริเวณหนองน ้าบึงทุ่งพึงพืด   และต่อมาเมื่อวนัท่ี   27  กรกฎาคม พ.ศ. 2532
 
 ทาง

ราชการไดแ้บ่งโอนหมู่บา้นจ านวน 8 หมู่บา้น ออกมาจดัตั้งเป็นต าบลใหม่ ช่ือว่า ต าบลหัวทุ่ง มีนาย

ไพโรจน์ ภูศรี เป็นก านันคนแรก ต่อมาไดร้บัประกาศยกฐานะต าบลหวัทุ่ง เป็น สภาต าบลหวัทุ่ง 

จนกระทัง่เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเปล่ียนแปลง

ฐานะ สภาต าบลหวัทุ่ง เป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   
จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือสุดของอ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อ

กบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

• ทิศเหนือ ติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหมน่าเพียง (อ าเภอแวงใหญ่) 

• ทิศใต ้ติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก่าง้ิว, องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

• ทิศตะวนัออก ติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงนางเบา้, องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก่า

ง้ิว 

• ทิศตะวนัตก ติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง ทั้งต าบล จ านวน 8 หมูบ่า้น ดงัน้ี 

 หมูท่ี่ 1 บา้นหวัทุ่ง 

 หมูท่ี่ 2 บา้นหวัคู 

 หมูท่ี่ 3 บา้นป่าต้ิว 

 หมูท่ี่ 4 บา้นหนองทุ่ม 

 หมูท่ี่ 5 บา้นโนนตะหนิน 

 หมูท่ี่ 6 บา้นหนองฉนัเพล 

 หมูท่ี่ 7 บา้นฮ่องแซง 

 หมูท่ี่ 8 บา้นหนองสะแบง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
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1.2  เน้ือท่ี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  มีเน้ือท่ีประมาณ  12.95   ตารางกิโลเมตร  หรือ

ประมาณ       8,094  ไร่ 

1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 

ต าบลหวัทุ่งมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีลุ่มมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีนา  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่

จะใชท้ านา,ท าไร่และเล้ียงสตัว ์ ในฤดูรอ้นดินจะแหง้เน่ืองจากขาดน ้า 

1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 

ต าบลหวัทุ่งมีลกัษณะภูมิอากาศแบบอากาศรอ้นช้ืนสลบักบัฤดูแลง้ มีฝนตกปานกลาง 

ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม  – ตุลาคม  เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากจากพายุ

ดีเปรสชนัฤดูรอ้นช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคมอากาศจะรอ้นและแหง้แลง้มาก  

1.5  ลกัษณะของดิน 

สภาพปัญหาของทรพัยากรดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณต์ า่   เน่ืองจากการใชดิ้นมานาน  

ขาดการปรบัปรุงบ ารุงดินดว้ยปุ๋ยหมกั   ท าใหผ้ลผลิตตกต า่และตน้ทุนในการผลิตสูงไดม้ีการส่งเสริม

การไถกลบตอซงัขา้วเพ่ือเป็นการปรบัปรุงดิน 

2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลหวัทุ่ง ประกอบไปดว้ย  8 หมูบ่า้น ดงัน้ี 

หมูท่ี่  1  บา้นหวัทุ่ง          นายอนุวฒัน์  เหง่าแกว้  ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  2  บา้นหวัคู                 นายอภิชาติ   สูงเพีย  ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  3  บา้นป่าต้ิว               นายอุดม    มงคลเคหา  ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  4  บา้นหนองทุ่ม          นายบุญคง   สีเสน  ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  5  บา้นโนนตะหนิน       นายน าชยั  กองศรี  ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  6 บา้นหนองฉนัเพล      นายสุวฒัน์   โมง่ชู              ผูใ้หญ่บา้น 

หมูท่ี่  7  บา้นฮ่องแซง          นายมนัส     วงคก์ณัหา  ก านัน 

หมูท่ี่  8  บา้นหนองสะแบง      นางกฤติยา  มาแสวง  ผูใ้หญ่บา้น 

2.2  การเมืองการบรหิาร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลและมีโครงสรา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย   2   ฝ่าย คือ 

1.) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง    มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ    มี

สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งหมู่บา้นละ   2  คน  ต าบลหัวทุ่งมี  8   หมู่บา้น  มีสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งจ านวน   14    คน    ดงัน้ี 

1. นายบุญเหลือ   กุลสุวรรณ ์  ประธานสภา  อบต. 

2. นายสิทธิพล    ชยัโย   รองประธานสภา อบต. 

3. นายชยัมงคล    บุญมี  สมาชิก  อบต. หมูท่ี่ 1 

4. นายศาสตรพ์ร   วิมานนท ์  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 2 
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5. นายหนูหลัน่   สนิทเอ้ือ  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 2 

6. นายธนกฤต   แสงหมอ้  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 3 

7. นายวิบลู     ศรีจนัทึก  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 3 

8. นายกุศล      สุโพธ์ิ   สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 4 

9. นายสงัคม    โยดิน   สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 5 

10. นายสมพลู     จนัทะวะฤทธ์ิ  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 5 

11. นายทองแดง   ค ามะบาล  สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 6 

12. นายณรงคศ์กัด์ิ    มลูจนัทรท์า สมาชิก อบต.หมูท่ี่  7 

13. นายปัญญา    ตน้แปะ  สมาชิก อบต.หมูท่ี่  7 

14. นางดวงจนัทร ์    วงคบุ์ราณ สมาชิก อบต.หมูท่ี่  8 

หมายเหตุ ส.อบต. หมู ่6 และหมู ่8 ต าแหน่งวา่ง  

2) ฝ่ายบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง   มีคณะผูบ้ริหาร จ านวน  4  คน  

คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน และเลขานุการ

นายกฯ      อีก 1 คน ท าหนา้ท่ีบริหารงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามมติ ขอ้บงัคบั และ

แผนพฒันาต าบล  ประกอบดว้ย 

1. นายไพโรจน์      ภูศรี  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

2. นายบุญกวา้ง    กุลสุวรรณ ์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

4. นายณรงค ์       สีสุจารย ์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

3. นางสาววนัวิสา  ขนัแข็ง  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง 

2.3 การบรหิารส่วนราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง 

ส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

เป็นผูบ้งัคบับญัชา    โดยมีการจดัแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4   ส านัก/กอง  

1.)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                  

เป็นผูบ้งัคบับญัชาดูแลส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีบุคลากรจ านวน  11   คน ดงัน้ี 

1. นางสาวสุภนิดา  ซ่ือสตัย ์ ต าแหน่ง  ปลดั อบต. 

2. นางปะจินดา     อุย้กระโทก ต าแหน่ง  รองปลดั อบต. 

3. นางอรุณี    วอ่งไว  ต าแหน่ง  หวัหนา้ส านักปลดั 

4. จ่าสิบเอกก าพล   ทานา  ต าแหน่ง  นักจดัการงานทัว่ไป 

5. นางพรพณา  งวงชา้ง  ต าแหน่ง   นักทรพัยากรบุคคล 

6. นางสาวพชัรี  สีมาพล  ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

7. จ่าเอกเศรษฐวุฒิ      ค าแกว้  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานสาธารณสุข 

8. นายศาสตราวุธ  พิมพสุ์คะ ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ 

9. นางฉนัทนา   กองสุข  ต าแหน่ง  นักพฒันาชุมชน 

10. นายยงยุทธ  โพนพุฒ  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  (พนักงานจ้าง

ทัว่ไป) 
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11. นางสาวอรทยั      แพงค าแหง ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ   

 (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 

12. นายพิชยั      ภูศรี  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  (พนักงานจ้าง

ทัว่ไป) 

13. นายสามารถ        บูห้ลง  ต าแหน่ง  ยามรกัษาความปลอดภยัส านักงาน 

  (พนักงานจา้งเหมาบริการ) 

2.)   กองคลัง   มีผูอ้ านวยการกองคลังเป็นผูบ้ังคับบัญชาดูแลกองคลัง  มีบุคลากร

จ านวน  5  คน  ดงัน้ี 

1. นางนาวา  เย็นเสนาะ  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองคลงั 

2.  นางสาวอนัญญา ภกัดีทุมมา ต าแหน่ง  นักวิชาการคลงั 

3.  นายธนศกัด์ิ  เนตินาค ต าแหน่ง  เจา้พนักงานพสัดุ 

4.  นางสาวจิราวรรณ    ขอสืบอ านวย ต าแหน่ง   นักวิชาการจดัเก็บรายได ้

5. นางศิริญากร  พิมพสุ์คะ ต าแหน่ง  เจา้พนักงานการเงินและบญัชี 

5.  นางปวริศา  ค าแกว้            ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

   (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 

   3.)   กองช่าง   มีผูอ้ านวยการกองช่างเป็นผูบ้ังคับบัญชาดูแล  มีบุคลากรจ านวน  3  

คน ดงัน้ี 

1.  นายณรงคฤ์ทธ์ิ    โกพล  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

2. นายยุทธภูมิ     ไสวงาม  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

3.  นายสงวน  ทบหลง  ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  (พนักงานจ้างเหมา

บริการ) 

4.) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    มีผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เป็น

ผูบ้งัคบับญัชากองการศึกษาฯ  มีบุคลากร  จ านวน   3  คน  ดงัน้ี 

1.  นางสาวยุภาพร แสงดารา ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ 

2.  นางสาวรจนา ขวากุดแข ้ ต าแหน่ง   ครู คศ.1 

3.  นางกุสุมา            วรรตัน์  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ) 

5.)  ทีมกูชี้พกูภ้ยัต  าบลหวัทุ่ง  จ านวน   4  คน ดงัน้ี   

    1. นายไพฑรูย ์ ชยัรตัน์  (พนักงานจา้งเหมาบริการ) 

    2. นายช านาญ แข็งขยนั (พนักงานจา้งเหมาบริการ) 

    3. นายวิริยะ  สุหะ  (พนักงานจา้งเหมาบริการ) 

    4. นายณรงคฤ์ทธ์ิ พลยุทธ  (พนักงานจา้งเหมาบริการ) 

ปัจจุบันน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งมีจ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด  18  

คน  พนักงานจา้งตามภารกิจ  3  คน  พนักงานทัว่ไป   2  คน  พนักงานจา้งเหมาบริการ  5  คน  รวม

บุคลากรทั้งสิ้ น  28  คน 
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3. ประชากร 

 3.1 ประชากร 

ต าบลหวัทุ่งมีจ านวนครวัเรือนทั้งหมด  962  ครวัเรือน  จ านวนประชากรทั้งส้ิน    

3,292  คน   เป็นชาย  1,615  คน   เป็นหญิง   1,677  คน  ดงัน้ี 

 

ที ่ ช่ือหมู่บา้น จ านวนประชากร ชาย หญิง จ านวนครวัเรือน 

1. บา้นหวัทุ่ง 965 454 511 276 

2. บา้นหวัคู 308 150 158 76 

3. บา้นป่าต้ิว 320 153 167 70 

4. บา้นหนองทุ่ม 648 326 322 210 

5. บา้นโนนตะหนิน 105 55 50 44 

6. บา้นหนองฉนัเพล 411 216 195 141 

7. บา้นฮ่องแซง 309 145 163 89 

8. บา้นหนองสะแบง 226 116 110 56 

 รวม 3,292   1,615 1,677 962 

 

หมายเหต ุ    ขอ้มลูจากส านักทะเบียนอ าเภอพล     18  มีนาคม  2562 

                   จ านวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  รวมทั้งส้ิน   2,677     คน    

4. สภาพสงัคม 

4.1 การศึกษา   มีสถาบนัการศึกษาในระดับอนุบาล – มธัยมศึกษา  จ านวน   3  แห่ง  และ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหวัทุ่ง จ านวน  1  แห่ง  ดงัน้ี 

    1.   โรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล   (ระดบัอนุบาล – มธัยมศึกษา) 

                        - อาคารสถานท่ี จ านวน ......5...... หลงั 

- หอ้งเรียน จ านวน ....13..... หอ้ง 

- ครู  จ านวน...   .....  คน 

- นักเรียน จ านวน  ....48.....  คน 

2.   โรงเรียนบา้นหนองทุ่ม  (ระดบัอนุบาล-ประถมศึกษา) 

- อาคารสถานท่ี จ านวน .......2........ หลงั 

- หอ้งเรียน จ านวน .....8....... หอ้ง 

- หอ้งสมุด จ านวน .......1......  หอ้ง 

- หอ้งพยาบาล  จ านวน  .....1......  หอ้ง 

- ครู  จ านวน  ........1........  คน 

- นักเรียน จ านวน .......5........  คน 
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    3.  โรงเรียนบา้นหนองฉนัเพลฮ่องแซงประชาสรร  (ระดบัอนุบาล-ประถมศึกษา) 

- อาคารสถานท่ี จ านวน ........2.......หลงั 

- อาคารหอ้งสมุด จ านวน .....1....... หลงั 

- หอ้งเรียน จ านวน ......6......หอ้ง 

- ครู  จ านวน  ............. คน 

- นักเรียน จ านวน  ....38.....  คน 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหวัทุ่ง 

-  อาคารสถานท่ี   จ านวน  1 หลงั 

-  ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั   จ านวน   2   คน 

-  นักเรียน   จ านวน   .....28......  คน 

4.2  การสาธารณสุข    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลหวัทุ่ง   จ านวน  1  แห่ง 

- ทีมกูชี้พกูภ้ยัต าบลหวัทุ่ง  จ านวน  1 ชุด  

- ผูสู้งอายุท่ีไดร้บัเบ้ียยงัชีพจากรฐับาล จ านวน .....625....... คน 

-  ผูพิ้การท่ีไดร้บัเบ้ียยงัชีพจากรฐับาล จ านวน  ....170...... คน 

  -  ผูป่้วยท่ีติดเช้ือ HIV ท่ีไดร้บัเบ้ียยงัชีพของ อบต.  จ านวน  ......9......  คน 

          ขอ้มูล   ณ  วนัที่  6  มิถุนายน 2562 

4.3    ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

-   อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  100   นาย  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  1  มิถุนายน  

2562 

5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคม 

ถนนสายหลกั 

สายท่ี  1   ถนนทางหลวงหมายเลข  2233   (เมืองพล-ท่านางแนว) 

สายท่ี   2  ถนนกรมโยธาธิการ   (สายบา้นชยัประเสริฐ - บา้นฮ่องหอย) 

ถนนสายรอง 

1.  ถนนลาดยาง รพช. หมายเลข   3231 บา้นหนองทุ่ม-บา้นหัวทุ่ง ระยะทาง 2.8 

ก.ม. 

2.  ถนนลาดยางสายบา้นฮ่องแซง-หนองฉนัเพล-ป่าต้ิว  ระยะทางประมาณ  4  ก.ม. 

3.  ถนนหินคลุกสายบา้นโนนตะหนิน-หนองฉนัเพล  ระยะทางประมาณ  2   ก.ม. 

              5.2  โทรศัพท์   จ านวนชุมสายโทรศัพท์   1   ชุมสาย  จ านวนเลขหมายท่ีมี 200 เลข

หมาย  จ านวนเลขหมายท่ีผูเ้ช่า จ านวน   139  เลขหมาย 

              5.3  ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะน้ันทางต าบลหัวทุ่งได้

ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้นและอ านวยความสะดวกต่อประชาชนท่ีใชเ้สน้ทางใน

การสญัจรไปมาในเวลากลางคืน 

             5.4 ประปา  ต าบลหัวทุ่งใชน้ ้ าประปาหมู่บา้น คือ ประปาใต้ดินและผิวดินมีครบทั้ง  8  

หมูบ่า้น 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การบรกิาร 

1. ป๊ัมน ้ามนัและกา๊ซ (ป๊ัมหลอด) จ านวน    -     แห่ง 

2. โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน    1      แห่ง 

3. โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน   12     แห่ง 

3. รา้นคา้ยอ่ย    จ านวน  17    แห่ง 

4. อู่ซ่อมรถยนต ์    จ านวน   4     แห่ง 

5. โทรศพัทส์าธารณะ    จ านวน    8    แห่ง  

  6.2  การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ไดแ้ก่  ท านา,ท าไร่ เล้ียงสัตว ์

เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีนา 

           6.3  การปศุสตัว์  

ต าบลหวัทุ่ง มีการปศุสตัว ์คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกร ในทุกหมูบ่า้น 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า/ทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

7.1  แหล่งน า้ตามธรรมชาต ิ

       1. ล าหว้ย ประกอบดว้ย 

-   ล าหว้ยฮ่องแซง   ความยาวประมาณ     3.1     กิโลเมตร  ไหลผ่านหมูท่ี่  5,6,7 

-  ล าหว้ยหนองเอ่ียน   ความยาวประมาณ    1     กิโลเมตร  ไหลผ่านท่ี หมูท่ี่  2 

       2.  หนองน ้า ประกอบดว้ย 

-  หนองขอนแป้น   เน้ือท่ีประมาณ      25   ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี  หมู ่  1   บา้นหวัทุ่ง 

-  หนองตาไก ้      เน้ือท่ีประมาณ      30  ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี  หมู ่  4   บา้นหนองทุ่ม 

-  หนองตานา      เน้ือท่ีประมาณ     1   ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี  หมู ่  7  บา้นฮ่องแซง 

7.2 แหล่งน า้ท่ีมนุษยจ์ดัสรา้งข้ึน 

        1.   สระน ้า ประกอบดว้ย 

1. สระวดัมาลยัจนัทร ์  เน้ือท่ีประมาณ  5   ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 1   บา้นหวั

ทุ่ง 

2. สระใหม ่ เน้ือท่ีประมาณ    1.5 ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 3  บา้นป่าต้ิว 

3. สระใหม ่ เน้ือท่ีประมาณ   1   ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 5  บา้นโนนตะหนิน 

4. สระขาม  เน้ือท่ีประมาณ  1  ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่  5  บา้นโนนตะหนิน 

5. สระคึกฤทธ์ิ เน้ือท่ีประมาณ    4  ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 6   บา้นหนองฉนัเพล 

6. สระสุวนัทนา  เน้ือท่ีประมาณ    1 ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 8   บา้นหนองสะแบง 

7. สระคึกฤทธ์ิ   เน้ือท่ีประมาณ   1.5 ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 2   บา้นหวัคู 
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                 2 .  ระบบประปาหมู่บา้น ประกอบดว้ย 

ที ่         ช่ือหมู่บา้น   หมู่             ประเภทระบบประปา     ความเพียงพอ 

     ผิวดิน    ใตด้ิน   ใชง้านได ้

 1 บา้นหวัทุ่ง    1          เพียงพอ 

 2 บา้นหวัคู    2                เพียงพอ 

 3 บา้นป่าต้ิว    3          เพียงพอ 

 4 บา้นหนองทุ่ม    4                เพียงพอ 

 5 บา้นโนนตะหนิน    5      ไม่เพียงพอ มีบาดาลเพียง 1 บ่อ 

 6 บา้นหนองฉนัเพล    6          เพียงพอ 

 7 บา้นฮ่องแซง    7           เพียงพอ 

 8 บา้นหนองสะแบง    8          เพียงพอ 

 

2.    บ่อบาดาล  21  บ่อ  ประกอบดว้ย 
 

ล าดบั   

   ที่  

           ช่ือหมู่บา้น 
หมู่ที่ จ านวนบ่อบาดาล 

สภาพบ่อบาดาล 

   หมายเหต ุ
  ดี 

พอ 

ใช ้
ช ารุด 

1. บา้นหวัทุ่ง 1 2  2   

2. บา้นหวัคู 2 -    ไม่มี 

3. บา้นป่าต้ิว 3 4   4  

4. บา้นหนองทุ่ม 4 4  2 2  

5. บา้นโนนตะหนิน 5 1 1    

6. บา้นหนองฉนัเพล 6 3  1 2  

7. บา้นฮ่องแซง 
7 

5 2   อีก 3  บ่อไม่ได้

น าน ้าขึ้ นมาใช ้

8. บา้นหนองสะแบง 8 2 2    

 

8.   ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

8.1 สถาบนัและองคก์ารทางศาสนา 

- มีวดัในเขตพ้ืนที่      จ านวน     4   แห่ง 

1.  วดัมาลยัจนัทร ์                บา้นหวัทุ่ง        หมูท่ี่  1 

2.  วดัไทยบ ารุง              บา้นหนองทุ่ม                    หมูท่ี่  2 

3.  วดัสมชยัประสิทธ์ิ          บา้นหนองฉนัเพล               หมูท่ี่  6 

4.  วดัจนัทรค์ าภาวนาราม       บา้นฮ่องแซง                  หมูท่ี่  7 
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9. อาชญากรรม   

ต าบลหวัทุ่ง   มีจุดตรวจประจ าต าบล  2 แห่ง คือ  จุดตรวจด่านสกดับา้นหวัทุ่งและจุดตรวจด่าน

สกดัสามแยกบา้นหนองทุ่ม-ฮ่องหอย  มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจประจ าต าบล ดงัน้ี 

- ร.ต.ท.สายนัต ์   หมวดศรี 
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สว่นที่ 2 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

****************************** 

1. ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

         1.1  แผนยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ปี 

 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดว้ย  6 ยุทธศาสตร ์ ดงัน้ี 

 1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง  

 2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั  

 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน  

 4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม  

 5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั  

          1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสยัทศัน ์

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลงัประสบอยู่ ท าใหก้าร

ก าหนดวิสยัทัศน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 

และกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน

เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียึดหลกัสมดุล ยัง่ยืน โดยวิสยัทัศน์ของการ

พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ตอ้งใหค้วามส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การ

เปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และ

ยัง่ยืน สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” 

ของประเทศ 

เป้าหมายการพฒันาประเทศ 

 1. การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  12  ในปี 2564  เพ่ิมขึ้ นเป็น 317,051 บาท 

(9,325 ดอลลารส์รอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ า่กวา่เฉล่ียรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต า่กว่าเฉล่ียรอ้ยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครฐัไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไมต่ า่กวา่เฉล่ียรอ้ยละ 7.5 ในขณะ

ท่ีปริมาณการส่งออกขยายตวัเฉล่ียไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 4.0 ต่อปี) 
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 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรา้งสังคมสูงวยั

อยา่งมีคุณภาพ 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวยัมีความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

  (2) การศึกษาและการเรียนรูไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพ 

  (3) สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน 

 3. การลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 

  (1) การกระจายรายไดม้ีความเท่าเทียมกนัมากขึ้ น 

  (2) บริการทางสงัคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง 

 4. การสรา้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  (1) รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร สรา้งสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อยา่งยัง่ยืนและเป็นธรรม 

  (2) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรบัมือภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (4) เ พ่ิ มป ระ สิท ธิภ าพ และเส ริมสร้า งธรรมาภิ บ าล ในก ารบ ริห า รจัด ก าร

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  (5) มีการบริหารจดัการน ้าใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของน ้า 

 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  (1) การบริหารงานภาครฐัท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 

  (2) ขจดัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

     (3) มีการกระจายอา้นาจท่ีเหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  ประกอบดว้ย  10 

ยุทธศาสตรห์ลกั ดงัน้ี 

 1. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 

 3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

 4. ยุทธศาสตรก์ารเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 5. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และ

ยัง่ยืน 

 6. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการในภาครฐัการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสงัคมไทย 

 7. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์

 8. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรม 

 9. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 10. ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
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          1.3  แผนพฒันาภาค / แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั / แผนพฒันาจงัหวดั 

 1.3.1 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั (พ.ศ. 2561-2564)  (กลุ่มจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ขอนแก่น  

มหาสารคาม กาฬสินธุ)์ 

  กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันากลุ่ม

จงัหวดัในหว้งระยะเวลา พ.ศ. 2561 -2564 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางของการพฒันากลุ่มจงัหวดั 

ภายใตผ้ลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ศกัยภาพ บริบทของการพฒันาท่ีผ่านมาและในอนาคต รวมทั้ง

สภาพของปัญหาและความตอ้งการของประชาชน โดยมียุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดงัน้ี 

วิสยัทศัน ์ 

 “ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร  เช่ือมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจิ

สติกส ์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์

ตวัช้ีวดัและกลยุทธก์ารพฒันาเพ่ือบรรลุวิสยัทศัน์ของการพฒันารายไดป้ระเด็นยุทธศาสตร ์รวม  3  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาศกัยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 แนวทางการพฒันา   

        1. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 

                   2. พฒันาและสรา้งมลูค่าเพ่ิมสินคา้พืชเศรษฐกิจหลกั  

        3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้า 

   4. การพฒันาตลาดสินคา้เกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นกาคา้ การบริการ  

และโลจสิตกิส ์

 แนวทางการพฒันา 

   1. พฒันาศกัยภาพ SMEs และเครือขา่ยผูป้ระกอบการ 

   2. พฒันาและเช่ือมโยงโครงขา่ยคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

   3. พฒันาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทกัษะแก่ผูป้ระกอบการ 

   4. พฒันาระบบการตลาดผลิตภณัฑก์ลุ่มจงัหวดั 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

แนวทางการพฒันา   

   1. พฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑชุ์มชน 

   2. พฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

   3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั  

   4. พฒันาและยกระดบัไหมใหเ้ป็นศูนยก์ลางแฟชัน่ผา้ไหมในภูมิภาค 
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1.3.2  แผนพฒันาจงัหวดั 

 ปัจจุบนัใชแ้ผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2563) 

 เป้าหมายการพัฒนา  “มหานครน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองนวตักรรม  ศูนยก์ลางเช่ือมโยงอนุ

ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง”  

พนัธกิจ 

1. พฒันาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน ส าหรบัคนทุกกลุ่มในสงัคม 

2. พฒันาขีดความสามารถทางการแขง่ขนัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให ้

ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและเช่ือมโยงกบัอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโยง 

3. ส่งเสริมการพฒันาดา้นนวตักรรม  และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City  และ  

MICE City 

ประเด็นการพฒันา/แนวทาง/ตวัช้ีวดั  

ประเด็นการพัฒนาที่   1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ อ เพิ่ ม ขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัและเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 แนวทางการพฒันา 

 1. ส่งเสริมการผลิตและสรา้งมลูค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 

 2. เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขง่ขนัของสินคา้ OTOP และ SMEs 

 3. เพ่ิมขีดความสามารถภาคการคา้  การลงทุน  การบริการ และการท่องเท่ียว 

 4. พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือยกระดบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพฒันาที่  2  การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 แนวทางการพฒันา 

1. สรา้งความมัง่คงของชีวิตและสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสุข 

2. ส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

3. พฒันาระบบดา้นสุขภาพ 

ประเด็นการพฒันาที่  3  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 แนวทางการพฒันา 

1. บริการจดัการน ้าแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน 

2. สรา้งสงัคมและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. การป้องกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอยา่งยัง่ยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่  4  การเสริมสรา้งความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิต

และทรพัยส์ิน 

   แนวทางการพฒันา 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัภยัทางถนน 

2. การป้องกนัและลดการสูญเสียจากสาธารณภยัและภยัพิบติั 
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3. รกัษาความมัน่คงดูแลความสงบเรียบรอ้ยภายใน 

4. การปกป้องและเทิดทูลสถาบนัพระมหากษัตริย ์

5. ป้องกนัปราบปรามและบ าบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้น การเป็นเมือง

อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart City)  แ ล ะ เ มื อ ง แ ห่ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  ( Meetings,Incentive 

Travel,Convention,Exhibitions : MICE City) 

 แนวทางการพฒันา 

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้น Smart City ครอบคลุม 6 ดา้น  

ตามแผน Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

2. การส่งเสริมนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยี และดิจิทลัเพ่ือการพฒันา 

3. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น MICE City 

 

1.4  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั (พ.ศ. 2561 -2565) 

วิสยัทศัน ์อปท. ในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเขม้แข็ง เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู ้ และเมืองหลัก

เศรษฐกิจ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ” 

พนัธกิจ (Mission) 

  1. เสริมสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แข็งและพฒันาใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

2. พฒันาคนใหม้ีคุณภาพ   มีทกัษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 

3. จดัการศึกษาในและนอกระบบใหไ้ดม้าตรฐาน   และสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

4. สรา้งเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็งและแขง่ขนัไดโ้ดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน  การ

บริการ  และการท่องเท่ียว 

5. พฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัใหไ้ดม้าตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 

6.บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์  มีความสมดุล 

และเกิดประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยืน 

7. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา   

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาเมืองและชุมชน  ประกอบดว้ย 5 แนวทาง ดงัน้ี 

 แนวทางท่ี 1.1  พฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอยา่ง

ทัว่ถึงและเป็นระบบ 

 แนวทางท่ี  1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัในทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 

 แนวทางท่ี  1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยในเขต

เมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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 แนวทางท่ี  1.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร 

 แนวทางท่ี 1.5  สรา้งวินัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบ

ชุมชน  การจราจร  และการลดอุบติัเหตุ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 แนวทางท่ี 2.1  โครงสรา้งพ้ืนฐานเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถึง 

 แนวทางท่ี 2.2  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  

สะอาดและปลอดภยั 

 แนวทางท่ี  2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนยก์ลางการพฒันาในดา้นต่างๆ อยา่งสมดุล 

 แนวทางท่ี  2.4 พฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรบัปรุงภูมิทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะสม 

 แนวทางท่ี  2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาล  และรกัษาความสะอาดของครอบครวั ชุมชน (ถังดกัไขมนั  บึงประดิษฐ์  ตลาด ทางระบาย 

การก าจดัของเสีย)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 

 แนวทางท่ี 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้

มาตรฐานแลสนับสนุนใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาเต็มศกัยภาพ 

 แนวทางท่ี 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัส าหรบั

ประชาชนทุกเพศวยัอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

 แนวทางท่ี  3.3  พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและ

มุง่สู่กีฬามืออาชีพ และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลงักาย 

 แนวทางท่ี  3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ท่ี

เหมาะสมตรงศกัยภาพของประชาชน 

 แนวทางท่ี 3.5 ส่งเสริมและปลกูฝังค่านิยม 12 ประการ 

 แนวทางท่ี  3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา  เพ่ือการใช้

ทกัษะชีวิตท่ีดี  เห็นคุณค่าตนเองและสงัคม 

 แนวทางท่ี 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในชุมชนทอ้งถ่ินและยกระดบั

ทกัษะประชาชนในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

แนวทางท่ี 4.1 บริหารจดัการ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบ

บรูณาการและยัง่ยืน 

         แนวทางท่ี 4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า ป่าชุมชนและป่าตน้น ้ าล าธารใหเ้กิด

ความอุดมบรูณ ์

         แนวทางท่ี 4.3 พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน ้า แหล่งน ้าใตดิ้นและการบริหารจดัการน ้าอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนร่วม 

         แนวทางท่ี 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชนส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย 
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         แนวทางท่ี 4.5 สรา้งสงัคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

         แนวทางท่ี 4.6 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือก โซล่าฟารม์ 

         แนวทางท่ี 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใชพ้ลังงานทางเลือกใน 

อปท. ตามศกัยภาพ 

 แนวทางท่ี  4.8 ส่งเสริมศกัยภาพและสนับสนุนการปฏิบติังานของ ทสม. 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาการเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

         แนวทางท่ี 5.1 พฒันาส่งเสริมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         แนวทางท่ี 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหภ้าคเกษตร 

         แนวทางท่ี 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และ

สนับสนุนการเกษตรอินทรียเ์พ่ือภาวะสุขภาพ 

         แนวทางท่ี 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ี

เหมาะสมและนวตักรรมในพ้ืนท่ี 

         แนวทางท่ี 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ี 

        แนวทางท่ี  5.6  พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานเสน้ทางคมนาคมขนส่งสู่แหล่งเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 

         แนวทางท่ี 6.1 พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสุขใหม้ีคุณภาพ และเขา้ถึงไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึงเท่าเทียมในระดบัปฐมภูมิ 

         แนวทางท่ี 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสงัคมใหม้ีคุณภาพและเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงเท่า

เทียม 

         แนวทางท่ี 6.3 สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลือกตามความ

เหมาะสมและเช่ือมโยงกบัการดูแลสุขภาพ 

         แนวทางท่ี 6.4 สนับสนุนการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.) และ

พฒันารูปแบบการบริการประชาชน 

         แนวทางท่ี 6.5 เฝ้าระวงั ป้องกนัโรคติดต่อ โรคอุบติัใหมแ่ละการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ี และ

พฒันาระบบการส่งต่อร่วมกบัหน่วยบริการท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การสรา้งเสริมทุนทางสงัคมใหเ้ขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ

การแข่งขนัภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         แนวทางท่ี 7.1 เสริมสรา้งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวฒันธรรมท่ีดี

งามแก่เด็กและเยาวชน 

         แนวทางท่ี 7.2 อนุรักษ์ สืบสายท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

         แนวทางท่ี 7.3 พฒันาและส่งเสริมเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งและสามารถแขง่ขนั

ได ้

         แนวทางท่ี 7.4 พฒันา ส่งเสริม การพาณิชย ์การลงทุนและการท่องเท่ียว 

         แนวทางท่ี 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู ้และการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพฒันาการบริหารภาครฐัภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

         แนวทางท่ี 8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่ภาคประชาชน 

         แนวทางท่ี 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม

ใหมใ่นการปฏิบติังานและบริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

         แนวทางท่ี 8.3 พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนและพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง 

         แนวทางท่ี 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสรา้งเครือขา่ยของภาคประชาชน 

         แนวทางท่ี 8.5 พัฒนาระบบขอ้มูลข่าวสารและความโปร่ง ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบจากการพฒันาในทอ้งถ่ิน 

2.  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

2.1 วิสยัทศัน ์ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง 

“เศรษฐกิจกา้วหนา้  การศึกษา  สาธารณสุขถว้นทัว่ ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง  

ฟ้ืนฟูอนุรกัษ์แหล่งวฒันธรรมประเพณี   บริหารจดัการท่ีดีโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

2.2  พนัธกิจ  (Mission) 

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ้ น  

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วนในการพฒันาทาง

การเมืองและสงัคม 

3. พฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐัท่ีดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4.  ส่งเสริมการพฒันาใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนดียิ่งขึ้ นและสนับสนุนเกษตรอินทรีย ์

5.  คุม้ครองดูแลบ ารุงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                               

6.  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตน้แบบใหค้งไว ้

7.  ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้

ไดม้าตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

2.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2.  ประชาชนมีความพึงพอใจและใหค้วามร่วมมือในการมีส่วนร่วม 

 3.  พฒันาเศรษฐกิจใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพของการผลิตเกษตรอินทรีย ์

 4.  ประชาชนต่ืนตวัในการฟ้ืนฟู  อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

5.  ประชาชนช่วยกนัสืบสานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญ

หายไป 

6.  พฒันาการคมนาคม ประปา อาคาร ไฟฟ้าสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

ใหเ้พียงพอ 

7. การบริหารจดัการภาครฐัท่ีดีแบบบรูณาการและมีส่วนร่วม 
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2.4  เป้าประสงค ์

1. เพ่ือพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. เพ่ือพฒันาการจดัระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย 

3. เพ่ือพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

4. เพ่ือพฒันาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

5. เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6. เพ่ือพฒันาการเมืองและการบริหาร 

2.5  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน  สงัคมและการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

                เป้าหมาย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิ์น  มีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี         

สงบสุขปลอดจากอบายมุขและส่ิงเสพติด 

2. ประชาชนมี สุขภาพท่ีสมบูรณ์ ในทุกมิ ติและได้รับบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

3. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้  เป็นคนดี   มี คุณภาพ   มีศักยภาพ  

ความสามารถในการแขง่ขนั  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สงัคมฐานความรู ้

4. ให้ประชาชนมีภูมิคุ ้มกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและ

วฒันธรรมไทยบนความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีท าใหชุ้มชน  สงัคม  มีความสมานฉนัท์

และสนัติสุข 

5. ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

     แนวทางการพฒันา 

1.1 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและ

นอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั 

1.2  พฒันาระบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยัไดเ้รียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง   

และเขา้ถึงแหล่งความรูท้ั้งท่ีเป็นวิทยาการสมยัใหม ่ วฒันธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.3  เสริมสรา้งคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมท่ีดีงามของคนในครอบครัวและ

ชุมชน 

1.4  เสริมสรา้งระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยา่งครบวงจร   ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกนั   

การรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

1.5  พัฒนา   ส่งเสริม   และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสยัรกัการกีฬา   และสรา้ง

โอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการกีฬาเพ่ืออาชีพตามศกัยภาพ 

1.6  อนุรกัษ์  สืบสานศิลปวฒันธรรม   ศาสนา   และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

  1.7  สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผูย้ากจนและผูด้อ้ยโอกาสในดา้นท่ีอยู่อาศัยและการ

ด ารงชีวิต 
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     ตวัช้ีวัด 

1. จ านวนประชาชนผูม้ีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

2. จ านวนประชาชนท่ีไดร้บับริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบไดร้บัการพฒันา

ท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

3. จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศกัยภาพท่ีดี 

4. การจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมูบ่า้นอยา่งต่อเน่ือง 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่ 

    เป้าหมาย 

1. เพ่ือก่อสรา้งและซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพ้ืนฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหม้ี 

ความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นอ่ืน ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งดา้นคมนาคมขนส่ง  ความสงบเรียบรอ้ย และความสงบสุขของประชาชน 

2. พฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถ่ิน 

3. พัฒนาสรา้งสภาพแวดลอ้มต าบลและหมู่บา้นใหป้ลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดอบายมุข 

4. พัฒนาสรา้งและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอ้ยในทอ้งถ่ิน  และความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชนในทอ้งถ่ิน  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

    แนวทางการพฒันา 

2.1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

2.2  พฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถ่ิน 

2.3  พฒันา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภยั ใหเ้มืองและชุมชน

ปลอดภยั  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข  โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

     ตวัช้ีวัด 

1. จ านวนการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนและท่อระบายน ้า 

2. จ านวนป้ายจราจรท่ีติดตั้ง 

3. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

4. จ านวนระบบประปาท่ีก่อสรา้งและซ่อมแซม 

5. จ านวนกิจกรรมท่ีป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 

     เป้าหมาย 

1. เพ่ิมมลูค่าผลผลิตการเกษตรและรายไดก้ารเกษตร 

2. ส่งเสริมสินคา้  OTOP 

3. เพ่ิมรายไดภ้าคการคา้ 
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    แนวทางการพฒันา 

3.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑชุ์มชนอย่างครบวงจร    ตั้งแต่

การออกแบบ   การผลิต    การบรรจุภณัฑ ์ และการตลาด 

3.2  พฒันาและส่งเสริมการท าการเกษตรท่ียัง่ยืน   ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3  พัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนแ ละ

ผูด้อ้ยโอกาส 

    ตวัช้ีวัด 

1. ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. ผลิตภณัฑ ์OTOP ต าบลมีขายตามทอ้งตลาด 

3. กลุ่มมีการบริหารจดัการท่ีถูกตอ้ง 

4. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมข้ึนและไดร้าคาดี 

4.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

      เป้าหมาย 

1. เพ่ือเป็นการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนให้

มีสภาพท่ีสมบูรณ์ และสรา้งจิตส านึกใหป้ระชาชนรกัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละความ

สมดุลของธรรมชาติ ไม่ใหท้ าลายตน้ไมไ้ปมากกวา่น้ี  ปรบัปรุงภูมิทศัน์หรือสวนหยอ่มรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวภายในต าบล 

      แนวทางการพฒันา 

4.1  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมและจิตส านึกแก่ชุมชน  และองค์กรเครือข่ายดา้นการ

อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

4.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า  และป่าตน้น ้าธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์และคงความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

4.3  พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกกัน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภค

บริโภคและการประกอบอาชีพ 

4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสียและมลภาวะ

อ่ืนๆ 

      ตวัช้ีวัด 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมสรา้งจิตส านึกท่ีดีและมีความรกับา้นเกิดของตนเอง 

2.  จ านวนตน้ไมท่ี้มีการปลกูเพิ่มข้ึน 

3.  จ านวนแหล่งน ้าท่ีไดร้บัการปรบัปรุง 

4.  จ านวนครวัเรือนท่ีมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

5.  จ านวนหมูบ่า้นไมม่ีน ้าเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น 

6.  จ านวนหมูบ่า้นท่ีมีการปรบัปรุงภูมิทศัน์ใหเ้ป็นหมูบ่า้นน่าอยู่ 

5.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดี 

      เป้าหมาย 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบ้ริการภาครฐั 
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2. ยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

3. ทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งสามารถบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

4. สรา้งความมัน่คง  ปลอดภยั  สนัติสุข  และสมานฉนัของทุกภาคส่วน 

       แนวทางการพฒันา 

5.1    พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นการบริการจัดการการเงิน  การคลัง  และ

งบประมาณของ อบต. ใหม้ีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

5.2  พฒันาระบบการใหบ้ริการเพ่ิมขีดสมรรถนะการปฏิบติังานบุคลากรทุกระดบัอย่าง

ต่อเน่ือง 

5.3  เสริมสรา้งความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถ่ินทุกขัน้ตอน 

5.4   พฒันาเสริมสรา้งภาวะผูน้ าทอ้งถ่ินใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

5.5  เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการส านักงาน 

        ตวัช้ีวัด 

1. จ านวนผูม้ีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรบับริการ 

3. จ านวนบุคลากรและอุปกรณม์ีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

4. ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 

5. จ านวนหมูบ่า้นมีการบริหารและการจดัระเบียบชุมชนท่ีดี 

 2.5  กลยุทธ ์

  1.พฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.พฒันาการจดัระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย 

3.พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

4.พฒันาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรม 

5.พฒันาการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6.พฒันาการเมืองและการบริหาร 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวดั  จะเห็นไดว้่ามีความเช่ือมโยงกันอย่าง

ชดัเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน า

ภูมิคุม้กันท่ีมีอยู่พรอ้มทั้งเร่งสรา้งภูมิคุม้กนัในทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็งขึ้ น เพ่ือเตรียมความพรอ้มคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหส้ามารถปรบัตัวรองรบัผลกระทบจากการสภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้

อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ          

ใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจ

ดว้ยฐานความรู ้เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสรา้งสรรค ์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียัง่ยืนของชุมชนตามหลกัปรชัญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งจึงไดก้ าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 

คือ  เป็นเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เกษตรอินทรียก์า้วหนา้  มี

ภูมิคุม้กนัทางสงัคมเพ่ือใหชุ้มชนมีรากฐานที่เขม้แข็ง 

2.7   นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

โดยมีแนวนโยบายที่จะบรรลวิุสยัทศัน ์ ดงัตอ่ไปน้ี 

1. นโยบายดา้นการพฒันาสงัคม 

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล ทั้งในดา้นการศึกษา สาธารณสุข และการ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน เพ่ือใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น ดงัน้ี 

1.1 รณรงคส์่งเสริมกระบวนการสรา้งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสรา้งวินัย และจิต

สาธารณะของคนในชุมชน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานดา้นสวสัดิการสงเคราะห์

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได ้รวมทั้งไดร้บัการ

ช่วยเหลือและไดร้บัการบริการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการกีฬาและลานกีฬาหมู่บา้นเพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของ

ประชาชน ใหเ้ด็กและเยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ สนับสนุนใหม้ีการแข่งขนักีฬา เพ่ือก่อใหเ้กิด

ความรกั ความสามคัคีและปลกูฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 

1.4 ป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหห้มดไปจากพ้ืนท่ี ประสานความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐั เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัป้องกนัและแกปั้ญหาอย่างใกลชิ้ดเสริมสรา้งความ

เขม้แข็ง ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่สถาบนัครอบครวั 

1.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกดา้นสวสัดิการสงัคม  เพ่ิม

ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ประชาชนในต าบลหัวทุ่งทุกกลุ่มวยั   ทั้งเด็ก  เยาวชน  วยั

แรงงาน  กลุ่มผูสู้งอายุ   ผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้ น 

1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลอ้งกับทิศทางของการสรา้ง สุขภาวะ

แบบองคร์วม และการสรา้งสงัคมท่ีอยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยสิ์น การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนทุกเวลา 

2. นโยบายการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งความรู ้อันเป็น

เง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ใหป้ระชาชนทั้งปวงไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะเรียนรูแ้ละ

ฝึกอบรมไดต้ลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไวส้รา้งงานและสรา้งรายได ้และน าพาทอ้งถ่ินใหร้อดพน้จาก

วิกฤตเศรษฐกิจและสงัคม โดยยึดหลกัการศึกษาสรา้งชาติ สรา้งคน และสรา้งงาน ตลอดจนการส่งเสริม 

สนับสนุนดา้นการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเ้กิดความรูคู้่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและ

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

2.1 สนับสนุนและส่งเสริมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งใหไ้ด้

ตามมาตรฐาน เนน้คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจดัการศึกษาทุกประเภท 
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ให้แก่

ประชาชนทุกกลุ่มวยัอยา่งทัว่ถึง 

2.3 สนับสนุน ส่งเสริม รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมอันดีงามของ

ทอ้งถ่ิน 

2.4  สนับสนุนการเรียนรูแ้ละเตรียมความพรอ้มของประชาชนในต าบลเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

3. นโยบายพฒันาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การสรา้งภูมิคุม้กันทางดา้นสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วย

รณรงคใ์หเ้กิดการพฒันาและปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพอนามยั เพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพและ

ลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ดงัน้ี 

3.1 เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ แข็งแรง 

และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

3.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชน และการ

บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ผูร้บับริการสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

3.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ท่ีอนัตราย

ต่อคนและสตัว ์โดยการสรา้งขีดความสามารถในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมและดูแลรกัษาอย่างเป็น

ระบบ เช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามยั และการจดัการสุขภาวะภาคประชาชน โดย

ผ่านกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  (อสม.)  และโดยการด าเนินงานของกองทุน สปสช .

ต าบลหวัทุ่ง 

3.5 ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

4. นโยบายดา้นการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

พฒันา โครงสรา้งและสภาพแวดลอ้มของต าบลเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพเศรษฐกิจและการ

พฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการเป็น

ศูนยก์ลางในการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

4.1 พฒันาระบบการ ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขต

ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ใหท้ัว่ถึงทุกพื้ นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าในครวัเรือนใชต้ามความเหมาะสม 

4.2 เสริมสรา้งมาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน ใหม้ีและ

บ ารุงทางระบายน ้า โดยการก่อสรา้งและปรบัปรุงท่อระบายน ้า รางระบายน ้า รวมถึงระบบระบายน ้าเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัอยา่งเป็นระบบ 

4.3 ส่งเสริมการพฒันาแหล่งน ้าส าหรบัประชาชนไดอุ้ปโภค บริโภคและน ้าเพ่ือการเกษตร 

โดยการพฒันาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่เดิมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและจดัหาแหล่งน ้าใหม่ตามความ

เหมาะสม 

5. นโยบายพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมสนับสนุนและผลกัดนัใหน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาใชใ้นกระบวนการสรา้งรายได ้

ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการพฒันาผลผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่ภายในต าบลหวัทุ่งใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและเด่นชดั  
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สามารถแบ่งปันได ้ นับตั้งแต่การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ กระบวนการผลิตและการตลาดส่งเสริมเครือขา่ย

วิสาหกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็ง  น้อมน าแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมาประยุกตใ์ชใ้น

การด าเนินชีวิต  โดยมีแนวทางการด าเนินการดงัน้ี 

5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ  โดยการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑภ์ายใน

ชุมชนพฒันาระบบการผลิต  การออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด 

     5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า  OTOP  ต าบลและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชนในการพฒันาคุณภาพการผลิต 

     5.3 กระตุน้  สนับสนุน  และส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถประกอบอาชีพหลักไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรชีวภาพ 

5.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการสรา้งงานและจดัฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆตามความ 

สนใจและสนับสนุนปัจจยัการผลิตตามความจ าเป็น 

5.6 สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพใหก้บัราษฎรอยา่งทัว่ถึง 

5.7 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหเ้ติบโตและเขม้แข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มใหม้ี

ความ เขม้แข็งอย่างยัง่ยืน พฒันาอาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของทอ้งถ่ินและกระตุน้ใหเ้กิดการ

พฒันา กระบวนการสรา้งระบบเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเตรียมความพรอ้มกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5.8  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. นโยบายดา้นการพฒันาดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ 

เอ้ืออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง และเพ่ือเป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ดงัน้ี 

6 .1  รณรงค์ ส่ งเส ริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบ ริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน และชุมชน 

6.2 สนับสนุน ส่งเสริมใหชุ้มชนมุ่งรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ

ชุมชน และสถานท่ีต่างๆในต าบลใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวงั และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจดั

มลภาวะท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6.4  ส่ งเส ริมสนับสนุนกระบวนการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการบ ริหารจัดการ 

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขบัเคล่ือนการจดัท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่ง

ไปสู่การลดสภาวะโลกรอ้น 

6.5 การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองคก์รภาคต่างๆเพ่ือสรา้งความสมดุลใน

การดูแลรกัษาและใชท้รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความคุม้ค่าและยัง่ยืน 

7. นโยบายดา้นการเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือ ใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน ใหค้วาม

เป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ิน ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลงั การบริหารงานบุคคล ดงัน้ัน
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จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้ นขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ตลอด จนการเสริมสรา้งจิตส านึกของพนักงาน เจา้หน้าท่ี และลูกจา้งในการบริการประชาชน ให้

ไดร้บัความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดงัน้ี 

7.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งใหเ้ป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการ

บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี และเป็นหน่วยบริการสงัคมท่ีดี มีมาตรฐาน

ดว้ยการส่งเสริม สรา้งความร่วมมือ ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สรา้งกระบวนการเรียนรู ้เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพและยกระดบัแก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ พนักงานและลูกจา้ง ซ่ึง เป็นทรพัยากร

บุคคลอนัส าคญัของต าบลหวัทุ่ง พรอ้มทั้งสรา้งเสริมกระบวนการพฒันาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมี

มาตรฐาน สรา้งความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน สรา้งบุคลากรใหม้ีคุณภาพและมีจิตส านึกใน

การใหบ้ริการ เพ่ือรองรบัการบริการแต่ละดา้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขบัเคล่ือนองคก์รชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ท่ีด าเนิน

กิจกรรม และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน เพ่ือ

พฒันายกระดบัการขบัเคล่ือนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อใหเ้กิดการสรา้งเครือข่ายการท างาน ทั้ง

ภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงภาคเอกชน 

องคก์รพฒันาเอกชน 

7.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บและพฒันารายได ้ใหม้ีความทัว่ถึง เป็นธรรม รบัฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

ตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบติังานอยา่งมีระบบ 

7.5  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาและอ านวยความสะดวกดา้นการรองรบังานบริการ

แก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ี   และวสัดุอุปกรณท่ี์ทนัสมยัมากยิ่งขึ้ น 

แผนงานการด าเนินงานตามนโยบาย 

 1. สรา้งชุมชนใหเ้ขม้แข็ง 

 2. การศึกษา การสาธารณสุข 

 3. การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 4. พฒันาปรบัปรุงงานบริการประชาชน 

 5. ยึดแผนพฒันาต าบลสามปีเป็นหลกัและอาจเปล่ียนตามความเหมาะสม  ส าหรบั

ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความจ าเป็นและความเดือดรอ้นของประชาชนและสถานการณ์

ปัจจุบนั 

     ดงัน้ัน การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีมีอยูท่ั้ง 7 ขอ้น้ัน  จึงมีปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาค

ส่วน ท่ีจะตอ้งเขา้มาช่วยกนัเป็นพลงัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงั การแกไ้ขปัญหาในต าบลหวัทุ่ง  

และการด าเนินงานตามนโยบาย ท่ีกระผมไดแ้ถลงต่อสภาฯแห่งน้ีไปแลว้น้ัน ก็จะบังเกิดผลไดใ้นทาง

ปฏิบัติ หรือสัมฤทธ์ิผล ได้โดยไม่ล าบากนัก ทั้งน้ีก็ด้วยความรู ้ความเขา้ใจในภารกิจ ทิศทางและ

เป้าหมายขององคก์รความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ ระดบั ตั้งแต่ ระดบัภายในองคก์าร
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บริหารส่วนต าบล อนัไดแ้ก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขา้ราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองคก์ร

ภายนอก และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พ่ีนอ้งประชาชน เป็นตน้ 

3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

3.1   การสรุปสถานการณก์ารพฒันา 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  และศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งในปัจจุบนัโดยการท า  SWOT   Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง    จุดอ่อน   โอกาส  

อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอกมีดงัน้ี 

จุดแข็ง  ( Strengths ) 

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเป็นองคก์รท่ีสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

นโยบายการบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและ

สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรบัการบริการสาธารณะและ

การแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  ทั้งในดา้นบุคลากร  วสัดุ  อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ

บริการ 

3.  โครงสรา้งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

แยกกนัอยา่งชดัเจน  ( ในทางนิตินัย ) ท าใหก้ารบริหารงานมีเอกภาพ 

4.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด  สามารถ

เช่ือมโยงการปฏิบติัสู่ชุมชนไดอ้ย่างเห็นผลท่ีชดัเจน  รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองและส่วนราชการต่างๆ หรือองคก์รเอกชน  ในการวางแผนพฒันาและ

การใหบ้ริการดา้นต่างๆ  แก่ประชาชนโดยตลอด 

5.  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง   1  แห่ง   

สามารถรองรับแรงงานท่ีว่างงานหลังฤดูการท านา  ท าใหป้ระชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พ่ือการยงัชีพ

เพ่ิมข้ึน 

6.  มีเสน้ทางการคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บา้น  ภายในต าบลและอ าเภอ  เป็นถนนลาดยาง

ทั้งหมด  ท าใหส้ะดวกในการสญัจรไป-มา  ทุกฤดูกาล 

7.  มีโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน   3   แห่ง  รวมขยายโอกาสอีก  1  แห่ง  ท่ีสามารถรองรบั

การเรียนของเด็กนักเรียน   นอกจากน้ียังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  1  แห่ง  

สามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

8.  มีผูน้ าชุมชนและกลุ่มองคก์รประชาสงัคมในระดบัหมู่บา้น   ต าบล  อย่างหลากหลายและมี

ความสามคัคีในการปกครองและบริหารการพฒันาแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เป็นต าบลท่ีมีขนาดเล็กสุดในเขตอ าเภอพล  ( 12.95 ตร.

กม.)  ประชากรมีจ านวนไม่มากนัก  เป็นต าบลท่ีอยู่ในเขตชนบท  ห่างไกลจากตัวเมือง   ประชาชน

เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงมีรายไดจ้ากการผลิตเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน 
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2.  บางหมู่บา้นเป็นชุมชนดั้งเดิม  บา้นเรือนปลูกติดกนัอย่างหนาแน่น   ขาดระบบการจดัการ

ดา้นผังเมือง  ท าใหชุ้มชนแออดั  คับแคบ  ถนนไม่ไดม้าตรฐาน   เกิดปัญหาน ้าท่วมขงัจากน ้าเสียใน

ชุมชน   รวมทั้งไมม่ีท่ีระบายรองรบั 

3.  ไม่มีพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสาธารณะส าหรบัใชป้ระโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของ

ประชาชนในหมูบ่า้น   เช่น   สถานท่ีก่อสรา้งท่ีท าการ อบต. 

4.  ไมม่ีแหล่งน ้าเพ่ือท าการเกษตรในฤดูแลง้อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 

5.  ประชาชนมีค่านิยมน าบุตรหลานไปเขา้รบัการศึกษาในเขตเมือง   เน่ืองจากมีครูผูส้อนไม่

ครบชั้นเรียนเพราะจ านวนเด็กนักเรียนเขา้เรียนในแต่ละปีมีจ านวนนอ้ย 

6.  บุคลากรท้องถ่ินยังขาดความรู ้ ความเขา้ในระบบการบริหารสมัยใหม่  ท่ีมีเทคนิคและ

เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาเก่ียวขอ้ง 

7.  การบริหารงบประมาณยงัไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพฒันาได้

ครอบคลุมในทุกมิติ  งบประมาณท่ีไดร้บัส่วนใหญ่มกัจะน าไปใชเ้ป็นงบลงทุน 

8. ขาดการบริหารจดัการน ้าอย่างบรูณาการท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร 

9.  การบริหารจดัการและแลกเปล่ียนองคค์วามรูร้ะหว่างองคก์รเอกชน  ภาคประชาชน  และ

ส่วนราชการ  ยงัขาดความคล่องตวั 

โอกาส  ( Opportunity ) 

1.  นโยบายของรฐับาลตอ้งการใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   มีสถานการณ์ทางการคลังท่ี

เขม้แข็ง  มัน่คง  มีอิสระดา้นการเงิน  การคลงั   และป้องกนัการทุจริตใหท้อ้งถ่ินไทยใสสะอาด 

2.  นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.  2542  ท าใหบ้ทบาท  ภารกิจ  หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชดัเจนมากขึ้ น 

3.  นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ิน  ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  , พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546 )  ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรบับทบาท  ภารกิจ

หน้าท่ี  และพฒันาระบบการบริหารงานของทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆ  ใหม้ีความเขม้แข็ง  และมีระบบการ

บริหารจดัการท่ีดี 

4.  จังหวดัขอนแก่นมีความพรอ้มสนับสนุนงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีมี

แผนงานโครงการเพ่ือการพฒันาตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 

5.  มีศูนยร์วมพรรณไมจ้งัหวดัขอนแก่น  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนบึงทุ่งพึงพืด  ซ่ึงในอนาคตจะสามารถ

พฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  และสถานท่ีรองรบัการศึกษาวิจยัในอนาคต 

ภยัคุกคาม  ( Threats ) 

1.  ไมม่ีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีจะด าเนินการจดัท าสวนสาธารณะและนันทนาการ  ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

2.  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.  พ้ืนท่ีตั้งท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัด  ไม่สามารถรองรับการให้บริการ

ประชาชนไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

4.  ในพ้ืนท่ีเกษตรกรมกัประสบปัญหาภัยแลง้ซ ้าซากและไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร  ท าให้

เกษตรกรขาดทุนและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพหลกั 
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3.2   การประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบตัิเชิงปริมาณ 

การน าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไปสู่การปฏิบติั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558  โดยการประเมินผลจากการท่ีไดร้ับงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลประจ าปี พ.ศ. 2558   น้ันถือว่า  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติค่อนขา้งประสบผลส าเร็จ  

เน่ืองจากมีโครงการพฒันาในหว้งปีแรก (2558) ทั้งหมด  จ านวน  114  โครงการ  เป็นโครงการท่ีไดร้บั

งบประมาณด าเนินการ / ใชเ้งินนอกงบประมาณด าเนินการ 109  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  95.16  

ของโครงการทั้งหมด  แยกเป็นโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  จ านวน  83  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  

76.15  ของโครงการท่ีไดร้บังบประมาณด าเนินการ  ทั้งน้ีไม่มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  แต่มี

โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้ จ านวน  26  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  23.85  ของโครงการท่ี

ไดร้บังบประมาณด าเนินการ   จึงสรุปไดว้่าโครงการตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนหวัทุ่งท่ีสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได ้ มีทั้งส้ิน  จ านวน  83  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 72.81 ของโครงการทั้งหมดใน

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งประจ าปี พ.ศ.2558   

อยา่งไรก็ตามถือวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดด้ าเนินการพฒันาบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ท่ีวางไวส้ามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้  

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 

1. การด าเนินงานดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

1. ไดท้ าการก่อสรา้งถนนคอนกรีต รวมถึงปรบัปรุงและซ่อมแซม ถนนท่ีใชส้ญัจรไปมา

ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดส้ะดวก 

2. ไดส้่งเสริมและสนับสนุนดา้นงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในหมูบ่า้นใหม้ีแสงสวา่งอยา่งเพียงพอในการสญัจรไปมาในเวลากลางคืน 

3. การด าเนินงานดา้นแหล่งน ้า ไดท้ าการก่อสรา้งฝาย เพ่ือใหม้ีน ้าเพียงพอส าหรบัการ

เพาะปลกู 

2. การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 

1. ใหทุ้กหมู่บา้นมีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรบัราษฎร อย่างน้อย

หมูบ่า้นละ  1  กลุ่ม โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดใ้หก้ารสนับสนุนทางดา้นงบประมาณ เพ่ือเป็น

การลดปัญหาการวา่งงานและส่งเสริมรายไดข้องราษฎร 
 

3. การด าเนินงานดา้นสงัคม 

 1. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาใหก้บัหมู่บา้นท่ีขาดแคลน 

รวมถึงส่งเสริมการจดัการแข่งขนักีฬาในระดับต าบล เพ่ือใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไปไดรู้จ้กัใชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

2. ไดส้่งเสริมและสนับสนุนใหร้าษฎรในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึง

สนับสนุนดา้นงบประมาณใหก้บัหน่วยงานในการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  

เช่น การจดัการอบรมใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน เพ่ือใหทุ้กฝ่ายตระหนักถึง

ความส าคญัของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นอนาคตของทอ้งถ่ินและของประเทศ  โดยสนับสนุนทั้งดา้น
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กิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะ เช่น ดา้นกีฬา ดา้นอาชีพและการศึกษา และสนับสนุนดา้นกิจกรรม เช่น 

กิจกรรมวนัเด็ก ดา้นสังคมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต เช่น การเขา้ค่ายพุทธธรรมในช่วงปิดภาค

เรียน 

4. การด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 

1. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก  โดยการจดัซ้ือ 

ทรายอะเบทแจกจ่ายแก่ราษฎรในต าบลและออกท าการพ่นยาเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของยุงลาย 

2. สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการดา้นสาธารณสุขใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหวัทุ่ง 

3. ส่งเสริมใหร้าษฎรเขา้ถึงการบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง  

5. การด าเนินการดา้นการเมือง การบริหาร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง  คณะผู้บริหาร และ 

สมาชิกใหม้ีความรูใ้นดา้นการปกครองและดา้นกฎหมาย 

2. ส่งเสริมและจดัการอบรมใหก้บัผูน้ าชุมชนทุกกลุ่ม เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งของ

ผูน้ าชุมชน และมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนมากยิ่งขึ้ น 

6. การด าเนินการดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1. ใหก้ารสนับสนุนดา้นอุปกรณ์การเรียน การสอน แก่โรงเรียนในต าบลหวัทุ่งท่ียงัขาด

แคลนเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กในวยัเรียน 

3. ใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณดา้นงานพิธีทางศาสนา งานรฐัพิธีและประเพณี

พ้ืนบา้น 

3. ปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหม้ีสภาพดี ก 

7. การด าเนินงานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1. ด าเนินการรณรงคใ์หร้าษฎรรกัษาความสะอาดในหมูบ่า้น 

2. ด าเนินการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเป็นการปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล ใหม้ีความสวยงาม

ตามโครงการพระราชเสาวนีย ์ฯ 

 

 


