ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
เรื่อง

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
****************************

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี และได้คานึงการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้ทุกประการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผน
ความต้ อ งการของงบลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว เรื อ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และ
งบประมาณเงินอุดหนุ นให้ แก่ห น่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้ มีการปฏิบัติให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(นายวีระชาติ จันทรภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ประวัติตาบลหัวเรือ
เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2327 มี น ายนาค เดิ ม มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ห นองบั ว ล าภู เมื่ อ ปี พ.ศ. 2322 ได้ พ า
ครอบครั ว ติ ด ตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึ ง เมื อ งอุ บ ล ต่ อ มา เฒ่ า นาคได้ พ าครอบครั ว ออกจากเมื อ งอุ บ ล
เพื่อหาทาเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโน จึงตั้งบ้าน
อยู่ถัดจากหนองโนมาทางทิศเหนือ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ (ไม่ปรากฏว่าใครสร้าง) ต่อมาได้
ชื่อว่า “วัดอุงมุง” หรือดอนอุงมุง ลั กษณะของทุ่งหนองโน เป็นที่รวมของแม่น้าหลายสายไหลมาผ่ าน เช่น ร่องน้า
หนองจอก ร่องน้าหนองยาง ร่องน้าหนองจานัก ร่องน้าห้วยเม็ก ร่องน้าห้วยบ่ อแรก หน้าฝนน้าจะท่วมทุ่งนาทาให้
การสัญจรไปมามีความลาบากนั้นเฒ่านาคพร้อ (เข้าใจว่าเป็นวัดเก่าใต้บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1) พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้
งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียง หัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ” ต่อมา
พ.ศ. 2330 เฒ่านาคจึงย้ายบ้านมาสร้างใหม่ทางเหนือห่างจากบ้านเดิมประมาณ 800 เมตรตั้งหลักฐานที่ดอนหัวเรือ
(ดอนบักหมี้) เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ชื่อว่า “บ้านหัวเรือ” มาตราบเท่าทุกวันนี้
เมื่อตั้งบ้านหัวเรือได้ 2 – 3 เดือน ก็มีครอบครัวอื่นได้ยินข่าวว่าบ้านหัวเรือมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์
ธัญญาหาร จึงมีครอบครัวพากันย้ายมาสมทบอีก 8 ครอบครัว คือ ครอบครัวเฒ่ านาค เฒ่าสเชาวรัตน์ เฒ่ าเกาะ
เฒ่าสงจางวาง เฒ่าข้อมุงคุล แม่เฒ่าหมาแพง และครอบครัวสาวคู่สาวหนู ซึ่งต่อมาบุตรหลานของบรรพบุรุษเหล่านี้
ก็ได้พากันแยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนใหม่อีก เช่น บ้านค้อ บ้านหนองจอก บ้ านสาราญ และหมู่บ้านอื่นๆ อีกใน
ตาบลหัวเรือ
หลังจากนั้นประมาณ 10 ปี มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแยกกันไปแยกกันไปสร้างบ้านเรือนทางทิศทางเหนือของบ้าน
หัวเรือ เรียกว่า คุ้มยางเดี่ยว เรียกตามภูมิประเทศอันโดดเดี่ยวของพื้นที่แถวนั้นปัจจุบันเรียกว่าคุ้มบ้านเหนือ เล่ากันว่า
คุ้มยางเดี่ยวสมัยนั้นเต็มไปด้วยหญ้าคา ป่าดง มีเสือใหญ่คอยทาร้ายคนและสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นประจา ดังนั้น การสัญจรไป
มาระหว่างคุ้มยางเดี่ยว (บ้านเหนือในปัจจุบัน) กับคุ้มกกโพธิ์ท้ายวัด (บ้านหลุ่มในปัจจุบัน) แทบจะถูกตัดขาดออกจากกัน
ด้วยเหตุนี้บ้านหัวเรือจึงเป็นบ้านขาดเขิ่ง (ครึ่ง) และบ้านหัวเรือได้ตั้งเป็นตาบลเมื่อปี พ.ศ. 2475 ตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน พ.ศ. 2536 ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกไป 8 หมู่บ้าน
เพื่อตั้งเป็นตาบลขี้เหล็ก ปัจจุบันตาบลหัวเรือมีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ มีขนาดพื้นที่ 32.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,181 ไร่ สภาพ
พื้น ที่ ทั่ว ไปเป็ น ที่ ร าบลุ่ มเหมาะแก่ก ารเพาะปลู กและเลี้ ยงสั ตว์ โดยมี แหล่ งน้ าธรรมชาติ จานวนมาก และยังมี คลอง
ชลประทาน
ขนาดและที่ตั้ง
ตาบลหัวเรือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ
17 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านสาราญ และบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่
16 พื้นที่ติดต่อกับตาบลยางสักกระโพหลุ่ม อาเภอม่วงสามสิบ และพื้นที่ติดต่อกับตาบลแพงใหญ่ อาเภอเหล่าเสือโก้ก
จั งหวัดอุ บ ลราชธานี ได้แ ก่ บ้ านอ้น บ้ านหนองยาง บ้ านทุ่ งขามเหนื อ หมู่บ้ านที่ มี พื้ น ที่ ติด ต่ อกั บ ต าบลไร่น้ อ ย
อาเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านทุ่งขามเหนือ (บางส่วน) บ้านหนองจานัก บ้านทุ่งหนองพอก (บางส่วน) พื้นที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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ติดต่อกับตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านทุ่งหนองพอก(บางส่วน) บ้านหนองมุก บ้านหนองเม็ก
และมีพื้นที่ติดต่อกับตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านหนองเม็ก(บางส่วน) บ้านค้อ บ้านหนองก่าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 และบ้านสาราญ(บางส่วน)
ตาบลหัวเรือ มีขนาดพื้นที่ 32.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,181 ไร่ อาณาเขตติดต่อ
ของตาบลหัวเรือมีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลยางสักกระโพหลุ่ม
อาเภอม่วงสามสิบ
และตาบลแพงใหญ่
อาเภอเหล่าเสือโก้ก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลขามใหญ่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลไร่น้อย
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลขี้เหล็ก
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
ตาบลหัวเรือ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,986 ครัวเรือน
มีประชากรจานวน 9,220 คน โดยมีนายคาหมูน กุลบุตร์ เป็นกานันคนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิอากาศแผนที่ตั้งและอาณาเขตตาบลหัวเรือ
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตาบลหัวเรือ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู
มีรายละเอียดดังนี้
1. ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม
2. ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
3. ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ มีเขตการปกครอง ทั้งหมดจานวน 16 หมู่บ้าน ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นายทองดี สายแวว
นายไพฑูรย์ สมบูรณ์
นายธีระวัฒน์ หอมหวล
นายถนอม เบ้าเงิน
นายคาหมูน กุลบุตร์
นายสมปอง ศรีจันทร์
นายมีชัย สายแวว
นางรุ่งศรี รังทอง
นายสายันต์ สายแวว
นายศักดิ์ ศิริพัฒน์
นางจตุรพร มหาพลชนะ
นายชาตรี สายนะรา
นายณรงค์ จันชะนะ
นายประสิทธิ์ ผิวทอง
นายวิชัย จีนวงศ์
นายชาตรี เนื้องาม

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
กานันตาบลหัวเรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16

บ้าน
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองมุก
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองจอก
บ้านหนองยาง
บ้านหนองเม็ก
บ้านสาราญ
บ้านหนองจานัก
บ้านค้อ
บ้านอ้น
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองก่าน
บ้านทุ่งหนองพอก
บ้านหนองจิก
บ้านทุ่งขามเหนือ
บ้านหัวเรือทอง

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลหั วเรือ ได้มีการเลื อกตั้ง ท้องถิ่น องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลหั ว เรือ เมื่อ วันที่ 13
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในคราวเดียวกัน แบ่งตามเขตการ
เลือกตั้ง จานวน 16 เขตการเลือกตั้ง
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2 คนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รายละเอียดดังนี้
นายวีระชาติ จันทรภรณ์
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
นายสมร
สายเคน
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
นางบังอร
คาพันธ์
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
นายสมหมาย สายแวว
ตาแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 32 คน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองประธาน
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 1 คน และเลขานุ ก ารสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 1 คน
รายละเอียดดังนี้
นายจันทบาล สีงาม
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
นางดอกไม้ กสิภูมิ
ตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา
ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ จานวน 32 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นางดอกไม้
กสิภูมิ
นายวิลัย
วิลัยคา
นายจันทบาล
สีงาม
นายจันทา
สายเบาะ
นายชาลี
จอมหงษ์
นายปริญญา
สายแวว
นายสุริยัน
เพิ่มพูล
นายศักดิ์ศรี
สายนรา
นายฐิติศักดิ์
วันดี
นายบุญสุข
จอมหงษ์
นายจาลอง
ธรรมสัตย์
นายเจริญ
อุลัยศรี
นายบุญมา
อยู่สุข
นายทวี
สุบุญ
นายบุญศรี
ผิวทอง
นายทวี
สิทธิจินดา
นางสาวประมวล
จอมหงษ์
นายสุวิตร์
จันทร์มะณี
นายบัณฑิต
สายงาม
นายสอน
จารุกมูล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นางผมทอง
นายประกิจ
นายสมคิด
นายสมพงษ์
นางยุพิน
นายวิเชียร
นายบัวผัน
นายสุรสิทธิ์
นายปรีชา
นายมณี
นายพิมล
นางสาวฉวีวรรณ

จิตรสิงห์
ยืดยาว
นามวงค์
หอมหวล
สายสุพรรณ์
สายแวว
จิตต์สิงห์
จอมหงษ์
คาพันธ์
รุ่งเรือง
สายแวว
พิมพ์หล่อ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16

หมายเหตุ

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตารางแสดงจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองมุก
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองจอก
บ้านหนองยาง
บ้านหนองเม็ก
บ้านสาราญ
บ้านหนองจานัก
บ้านค้อ
บ้านอ้น
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองก่าน
บ้านทุ่งหนองพอก
บ้านหนองจิก
บ้านทุ่งขามเหนือ
บ้านหัวเรือทอง
16 หมู่บ้าน

ชาย
324
338
230
291
413
318
404
235
200
211
360
305
261
205
253
218
4,517

ประชากร
หญิง
368
367
291
312
402
333
407
219
215
205
347
314
260
176
244
194
4,630

รวม
692
705
521
603
815
651
811
454
415
416
707
619
521
381
497
412
9,170

จานวนครัวเรือน
248
203
236
178
245
177
207
142
182
118
254
299
149
105
127
116
2,833

ที่มา : สานักงานทะเบียนอาเภอเมืองอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ได้จัดทาข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอายุทั้งหมด 8 ช่วงอายุ รายละเอียด
ดังนี้
ตารางแสดงจานวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ช่วงอายุ
0 - 3 ปี
4 - 9 ปี
10 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
173
303
542
693
685
776
694
693
4,559

หญิง
175
272
489
640
689
807
754
825
4,651

รวม
348
575
1,031
1,333
1,374
1,583
1,448
1,518
9,210

ที่มา : สานักงานทะเบียนอาเภอเมืองอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

4. สภาพทางสังคม
4.1 ด้านการศึกษา
การศึกษาของประชากรในตาบลหัวเรือส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นประถมศึกษา ) และอนาคต
แนวโน้มทางการศึกษาของประชากรตาบลหัวเรือจะมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประชากรมีการศึกษามากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนมีการตื่นตัวและความสาคัญในด้านการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.ตาบลหัวเรือ)ส่งผลให้ประชากรของตาบลหัวเรือมีระดับการศึกษามากขึ้น
ตาบลหัวเรือมีสถานศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาในระบบ จานวน 5 แห่ง ระดับมัธยม จานวน 1 แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
4.2 การสาธารณสุข
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข ประชาชนในตาบลหัวเรือใช้บริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล
หัวเรือ สถานประกอบการเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ ตาบลหัวเรือมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ 1 แห่ง
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเรือ สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง
4.3 การสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
หมูท่ ี่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองมุก
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองจอก

จานวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
139
132
91
103

จานวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ
45
30
20
37

จานวนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
1
1
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

หน้า 6

หมูท่ ี่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองยาง
บ้านหนองเม็ก
บ้านสาราญ
บ้านหนองจานัก
บ้านค้อ
บ้านอ้น
บ้านหัวเรือ
บ้านหนองก่าน
บ้านทุ่งหนองพอก
บ้านหนองจิก
บ้านทุ่งขามเหนือ
บ้านหัวเรือทอง
16 หมู่บ้าน

จานวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
138
90
134
50
62
61
114
88
65
68
60
65
1,460

จานวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ
33
33
49
17
16
18
38
28
14
20
32
19
449

จานวนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
3
2
1
8

ที่มา: กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเรือ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
สภาพการคมนาคมภายในตาบลหัวเรือโดยทั่วไปสะดวกมีถนนลาดยาง 3 สายผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,11 และหมู่ที่ 12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางการคมนาคมตามซอยต่างๆของหมู่บ้าน
ในตาบลหัวเรือเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังตามศักยภาพและความพร้อมด้านงบประมาณในแต่ละปี
การเดิน ทางจากอาเภอเมืองอุบ ลราชธานีมาตาบลหั ว เรือ สามารถใช้เส้ นทางการคมนาคมทางบกได้อย่าง
สะดวกสบายและมีรถโดยสารประจาทางให้บริการ ได้แก่ รถโดยสารประจาทางสายม่วงสามสิบ – อุบลฯ สายยางสัก
กระโพหลุ่ม – อุบลฯ และรถโดยสารประจาทางของบริษัทต่างๆ ที่ผ่านเส้นทางถนนชยางกูร
5.2 การไฟฟ้า
ตาบลหัวเรือได้ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนจานวน
2,833 ครัวเรือน

5.3 การประปา
ตาบลหัวเรือมีการให้บริการระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคประจาหมู่บ้าน จานวน 18 แห่ง โดยมี
แหล่งน้าดิบจากน้าบ่อบาดาล จานวน 17 แห่งและมีแหล่งน้าดิบจากน้าใต้ดิน จานวน 1 แห่ง
5.4 การไปรษณีย์
ตาบลหัวเรือมีไปรษณีย์ จานวน 1 แห่ง ให้บริการ รับ – ส่งจดหมาย ส่งพัสดุและรับส่งธนาณัติ ตั้งอยู่หมู่ที่
1 บ้านหัวเรือ ตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลหัวเรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตร 17,479 ไร่ รองลงมาคือ
อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ พื้นที่ถือครองการเกษตรทั้งหมด 17,479 ไร่
1. พืชที่นา 14,164 ไร่
2. พื้นที่สวน 2,826 ไร่
3. อื่นๆ
489 ไร่
สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ข้าว
1. ข้าวเจ้านาปี พันธุ์ที่นิยมปลูก ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 60
2. ข้าวเหนียวนาปี พันธุ์ที่นิยมปลูก กข.6 ร้อยละ 35
3. ข้าวอื่นๆ พันธุ์ที่นิยมปลูก กข. 15 ร้อยละ 5
พืชผัก
1. พริก พันธุ์ที่นิยมปลูก พริกหัวเรือ ,จินดา
2. ข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์ที่นิยมปลูก ข้าวโพดหวาน
3. ถั่วฝักยาว พันธุ์ที่นิยมปลูก ถั่วฝักยาวตราศรแดง
ไม้ผล
1. มะม่วง พันธุ์ที่นิยมปลูก เขียวเสวย ,มะม่วงแก้ว
2. มะนาว พันธุ์ที่นิยมปลูก มะนาวแป้น
สภาพการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไป
1. การเพาะปลูกพืชในฤดูฝน การปลูกข้าวนาปีโดยอาศัยน้าฝนจานวน 14,164 ไร่
2. การปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากตาบลหัวเรือไม่อยู่ในเขตชลประทาน เกษตรกรส่วนมากจะปลูกพืช
สวนครัวเช่น หอม กระเทียม พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว เนื้อที่ประมาณ 2,293 ไร่
สถานการณ์ข้าว
ตาบลหัวเรือส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาดา จะปลูกข้าวเจ้า 75% ข้าวเหนียว 25 %
-ระยะปักดา โดยเฉลี่ย 25 x 25 ซม.
-การใส่ปุ๋ยเกษตรส่วนมากใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้ปุ๋ยเกรด 16 – 16 – 8, 16 – 16 – 16,
15 – 15 – 15 และมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย 46 – 0 – 0 และแอมโมเนีย ซัลเฟต 21 – 0 – 0 ,อัตราใส่ขึ้นอยู่กับฐานะ
ของเกษตรกรและจะใส่ประมาณ 10 – 15 กิโลกรัม / ไร่
-การป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช เกษตรกรจะช่ ว ยเหลื อ ตนเองเมื่ อ ศั ต รู พื ช ระบาด ศั ต รู ที่ พ บ คื อ
โรคไหม้, เพลี้ยไฟ ,หนอนกอ, หนอนกระทู้กล้า,ด้วงกุหลาบ แต่ถ้าเกษตรกรรายใดมีศัตรูระบาดมาก จะมาขอคาแนะนา
จากทางราชการและรับการสนับสนุนต่อไป
-ยาเคมี เกษตรกรนิยมใช้ยาป้องกันกาจัดเชื้อราฟูราดา และสารเคมีกาจัดปูนาตลอกจนยาปราบ
ศัตรูพืช
-การเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคมของทุกปี
-ผลผลิตที่ได้ 400 กก./ไร่
-การตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเจ้าเพื่อการจาหน่ายส่วนข้าวเหนี่ยวจะเก็บไว้บริโภค ตลาด
จาหน่ายข้าวคือ สหกรณ์การเกษตรและการตลาดเพื่อลูกค้า ธกส. โรงสีข้าเอกชนและพ่อค้าต่างถิ่นมารับซื้อตามหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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สถานการณ์การปลูกพริก
ตาบลหัวเรือมีพื้นที่ปลูกพริกจานวน 2,200 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พริกหัวเรือ พริกจินดา สาหรับฤดูการ
ปลูกอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม
-การป้องกัน / กาจัดศัตรูปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพริกโรคโคนเน่า ใบหงิก
ไร และโรคกุ้งแห้ง
-ปุ๋ยที่ใช้ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่) ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15
-การเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวพริกสดจาหน่าย ถ้าช่วงไหนพริกราคาต่าจึงเก็บไว้ตากทาทาพริกแห้ง
-ผลผลิตเฉลี่ย 2,00 กก./ไร่
-ตลาดจาหน่าย มีพ่อค้ารับซื้อที่หมู่บ้าน
6.2 การประมง
การเลี้ยงปลาไว้ในบ่อจานวน 169 บ่อ เป็นปลากินพืชโดยให้อาหารเสริมบ้างเป็นครั้งคราว และมี
การเลี้ยงปลาในนาข้าวกันถึง 60%
6.3 การปศุสัตว์
เลี้ยงโค จานวน 3,075 ตัว จานวน 869 ครัวเรือ กระบือ จานวน 436 ตัว จานวน 389 ครัวเรือน
สุกร จานวน 742 ตัว จานวน 85 ครัวเรือ เป็ดและไก่ จานวน 21,540 ตัว จานวน 679 ครัวเรือน
6.4 การบริการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภท
สถานีบริการน้ามัน , ปั๊มหลอด
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
ร้านรับซ่อมยานยนต์
โรงสีข้าวขนาดเล็ก
ร้านเสริมสวย
ฟาร์มไก่
ร้านอาหาร
ตลาด
โรงงานกระดาษ
โรงแก๊ส
ร้านขายรถ
ร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด
ที่พักสายตรวจ/ป้อมตารวจ

จานวน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ที่มา : กองคลัง อบต.หัวเรือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

6.5 แรงงาน
ประชากรตาบลหัวเรือจะการอพยพแรงงานเพื่อไปทางานต่างถิ่น ในช่วงหลังจากฤดูการทานา
คือ เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

หน้า 9

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนทั้งหมดของตาบลตาบลหัวเรือส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
ได้แก่
1. วัด จานวน 13 แห่ง
- วัดหัวเรือ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1
- วัดหนองมุก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2
- วัดหนองยาง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5
- วัดหนองเม็ก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6
- วัดทุ่งเศรษฐี
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6
- วัดสาราญ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7
- วัดหนองจานัก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8
- วัดบ้านอ้น
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10
- วัดทุ่งหนองพอก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13
- วัดหนองจิก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14
- วัดป่าโพธิภาวนาวัน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14
- วัดทุ่งขามเหนือ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 15
2. สานักสงฆ์ จานวน 1 แห่ง (ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด)
- สานักสงฆ์ป่าศรีหัวเรือทอง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 16
7.2 ประเพณี ภาษาถิ่น
ตาบลหัวเรือมีวัฒ นธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ วัฒ นธรรมด้านภาษา ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบล
หัวเรือ ใช้ภาษาไทยอีสาน(ภาษาลาว)ในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และความเชื่อที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์ของตนเองจนกลายมาเป็นความเชื่อที่ยึดปฏิบัติในการดารงชีวิต เช่น ความ
เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ เรื่องไสยศาสตร์ โชคลางของขลังและความเชื่อในการทามาหากิน เป็นต้น
ตารางสรุปประเพณีและวัฒนธรรมที่สาคัญในท้องถิ่น

ลาดับ

เดือน

บุญประเพณีที่จัดขึ้นในแต่ละ
เดือน

1

เดือนสี่

บุญพระเวสสันดรหรือ
บุญมหาชาติประจาปี

2

เดือนห้า

บุญประเพณีสงกรานต์

ลักษณะของกิจกรรมและความสาคัญ
ของแต่ละประเพณี
- กล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยชาติเป็น
เวสสันดรชาดกในชาติสดุ ท้ายก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
ชาวบ้านร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งมี 13 กัณฑ์
มีพระคาถา 1,000 พระคาถาและต้องเทศน์ให้เสร็จ
ภายในวันเดียว
- เป็นวันกตัญญู เมื่อถึงวันที่ 13 เมษายนของทุกปี
ในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญตักบาตรที่วัดและ
ร่วมกันสรงน้าพระพุทธรูป สรงน้าพระสงฆ์และรดน้าขอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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พรผู้สูงอายุในหมู่บา้ น

ลาดับ

เดือน

บุญประเพณีที่จัดขึ้นในแต่ละ
เดือน

3

เดือนหก

บุญบั้งไฟ

4

เดือนแปด

บุญเข้าพรรษาและ
วันอาสาฬหบูชา

5

เดือนเก้า

บุญข้าวประดับดิน

6

เดือนสิบ

บุญข้าวสาก

7

เดือนสิบเอ็ด

บุญออกพรรษาและประเพณี
ปราสาทผึ้ง

ลักษณะของกิจกรรมและความสาคัญ
ของแต่ละประเพณี
- ประชาชน ภาครั ฐ และภาคเอกชนในต าบลหั ว เรื อ
ร่วมกันจัดงานประเพณี บุญ บั้งไฟขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้
เป็นงานการท่องเที่ยวของตาบล ในงานมีการจัดกิจกรรม
มากมาย อาทิ การแข่ งขัน ฟ้ อนรา การประกวดบั้ ง ไฟ
สวยงาม การแข่งขันเส็งกลองใหญ่เป็นต้น ในวันรุ่งขึ้นจะ
มีการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง
- สืบ เนื่ องมาจากสมั ย พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้าทรงจากัด
พระภิกษุจาพรรษาเฉพาะในเขตวัดเท่านั้น ไม่ให้ธุดงค์ไป
พั ก ค้ า งคื น นอกเขต เป็ น เวลา 3 เดื อ น และในวั น
อาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 เป็ น
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสรณะครบสามองค์
ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันเวียนเทียนที่วัดใน ตอนเย็น
- กิจกรรมสาคัญในเทศกาลเข้าพรรษา ตาบลหัวเรือ
จัดให้แต่ละหมู่บ้านมีการแข่งขันการ ขับร้องสรภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรมที่ดีงามให้สืบไป
- คนโบราณเรีย กกัน อี กอย่ างหนึ่ งว่ า เดื อนดั บ หรือสิ้ น
เดื อ น ชาวบ้ า นได้ จั ด เตรี ย มข้ า วปลา อาหารเพื่ อ ไป
ทาบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
และได้ จั ด อาหารคาวหวานทุ ก อย่ า งลงในใบตองที่ เย็ บ
ติดกันสองห่อ เรียกว่าห่อข้าวน้อย พอถึงเวลาประมาณ
04.00 น.
พระสงฆ์จะตีกลองสัญญาณโบราณ เรียกว่า ตีกลองศึก
ชาวบ้านพากันนาห่อข้าวน้อยไปแจกจ่ายห้อยไว้ตามกิ่งไม้
และกาแพงวัด

- เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ชาวบ้านได้จัดข้าว
ปลาอาหารพร้ อ มคาวหวานลงในตองกล้ ว ยที่ เย็ บ
ติดกันสองห่อ และนาไปอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่
อยู่ตามหัวไร่ ปลายนาเพื่อจัดเลี้ยงผีตาแฮก
- พระสงฆ์เดินธุดงค์วิปัสสนาไปตามสถานที่ต่างๆ
ได้โดยไม่เป็นอาบัติ
- ประเพณีปราสาทผึ้งนิยมทากันหลังจากเทศกาล
ออกพรรษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่
ล่วงลับและเชื่อกันว่าถ้าทาในช่วงหลังเทศกาล
ออกพรรษาจะได้บุญกุศลมาก
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ลาดับ

เดือน

8

เดือนสิบสอง

บุญประเพณีที่จัดขึ้นในแต่ละ
เดือน
บุญกฐิน

ลักษณะของกิจกรรมและความสาคัญ
ของแต่ละประเพณี
- การทาบุญกฐินเริ่มทากันตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน
11 - ขึ้น 15 ค่า เดือน 12 การทาบุญกฐินถือ
ว่าได้บุญกุศลมาก

7.3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้านของตาบลหัวเรือส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ทาให้เกิดองค์ความรู้ในชุมชน
และได้สืบทอดความรู้นั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ตาบลหัวเรือ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ มีลาห้วยไหล่ผ่านหลายสาย ราษฎรในตาบลสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร การปศุสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าและเป็นแหล่งอาหารของราษฎรในตาบล หัวเรือ ตาบลหัวเรือมี
ลาห้วยไหล่ผ่าน จานวน 5 สาย ได้แก่
1. ลาห้วยบ่อแก ไหลผ่านบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 , บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ,และบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1
2. ลาห้วยพิมาน ไหลผ่านบ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 และบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 เป็นลาห้วยกั้นอาณาเขต
ระหว่างตาบลหัวเรือกับตาบลขามใหญ่
3. ลาห้วยวังยาง ไหลผ่านบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 , บ้านค้อ หมู่ที่ 9 และบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6
เป็นลาห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตาบลหัวเรือกับตาบลขี้เหล็ก
4. ลาห้วยบัวบั่ว ไหลผ่านบ้านหนองจานัก หมู่ที่ 8, บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ,
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1
5. ลาห้วยวังโฮ ไหลผ่านบ้านสาราญ หมู่ที่ 7, บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3, บ้านอ้น หมู่ที่ 10 และบ้าน
ทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 เป็นลาห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตาบลหัวเรือกับตาบลยางสักกะโพหลุ่ม อาเภอม่วงสามสิบ
และกั้นระหว่างตาบลหัวเรือกับตาบลแพงใหญ่ กิ่งอาเภอเหล่าเสือโก้ก
นอกจากนี้ ตาบลหัวเรือยังมีแหล่งน้าสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้าที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน จานวน
14 แห่ง ได้แก่
ลาดับที่
ชื่อแหล่งน้า
สถานที่ตั้ง
1
หนองแบง
บ้านหนองมุก
หมู่ที่ 2
2
หนองอีหล่อน
บ้านหัวเรือ
หมู่ที่ 3
3
หนองไผ่
บ้านหัวเรือ
หมู่ที่ 3
4
หนองไฮ
บ้านหัวเรือ
หมู่ที่ 3
5
หนองหัวลิง
บ้านหัวเรือ
หมู่ที่ 16
6
หนองมันปลา
บ้านหนองจอก
หมู่ที่ 4
7
หนองจอก
บ้านหนองจอก
หมู่ที่ 4
8
หนองเม็ก
บ้านหนองเม็ก
หมู่ที่ 6
9
ชลประทานหนองช้างใหญ่
บ้านสาราญ
หมู่ที่ 7
10
หนองจานัก
บ้านหนองจานัก
หมู่ที่ 8
11
หนองไฮ
บ้านหนองก่าน
หมู่ที่ 12
12
หนองแสง
บ้านหนองก่าน
หมู่ที่ 12
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ลาดับที่
13
14

ชื่อแหล่งน้า
หนองจิก
หนองแคน

บ้านหนองจิก
บ้านทุ่งขามเหนือ

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15

-บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จานวน 423 บ่อ
-บ่อตอกเพื่อการเกษตร จานวน 1,793 บ่อ
8.1 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน
ทรัพยากรดินในตาบลหัวเรือ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายค่อนข้างดีมีความอุดม
สมบูรณ์สูงเหมาะแก่การทาการเกษตร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาบลหัวเรือมีพื้นที่ทั้งหมด 32.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,181 ไร่ มี
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้
1. ที่ป่าไม้
795 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4
2. พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 16,990 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84
3. พื้นที่อาศัยและการพาณิชยกรรม 1,771 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8
4. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐและสถานที่ศึกษาในตาบลหัวเรือ 625 คิดเป็นร้อยละ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

หน้า 13

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผน
และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ซึ่ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ ๒๐ ปี ต่ อ จากนี้ ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑.1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
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(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒ นาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
1.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้ กรอบการปฏิ รูป และพั ฒ นาปั จ จั ย เชิงยุท ธศาสตร์ทุก ด้าน อั น ได้ แก่ โครงสร้างพื้ น ฐานและระบบโลจิส ติก ส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพั ฒ นา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒ นาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย
- ภาคอุ ต สาหกรรม โดยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมศั ก ยภาพ ยกระดั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ สากล และพัฒ นาวิส าหกิจชุมชนและสถาบั น
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน ในด้ านการขนส่ ง ด้ านพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่ อมโยงกับ ภูมิ ภ าคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็น หุ้ น ส่ วนการพัฒ นากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
1.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่ มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
1.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
1.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดั บ พื้ น ที่ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ตามห้ ว งเวลานอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะใช้ เป็ น กรอบในการจั ด สรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพในอนาคต
ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบั ติได้ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้
๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
ในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้
สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่
จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบในทุกระดับ
๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ จ ะต้ องมีค วามเข้าใจ สามารถกาหนดแผนงานโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโขงเจียม มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
โขงเจี ย ม จึ งได้ จั ด ท าแผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ซึ่ งมี ทั้ ง หมด ๑๐
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
๒. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็น ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ งโลจิสติกส์ของ
ภูมิภ าคสู่ ความเป็ น ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิ ตสิ นค้าเกษตรอิน ทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศต่ อ หั ว (GDP Per Capita) และรายได้ป ระชาชาติ ต่ อหั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุน ของภาคเอกชนขยายตัว ไม่ต่ากว่าเฉลี่ ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ ปริมาณการส่ งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
4. แนวทางการพัฒนา
4.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
4.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้น ฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิต มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
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ผู้ประกอบการในภาคอุต สาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
4.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคน
ไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนสินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
4.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ างประเทศ ทั้ งการพั ฒ นาและปรั บ ปรุงโครงข่ ายรถไฟให้ เป็ น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมื อง ขยายขี ดความสามารถของท่ าอากาศยานหลั ก ของประเทศ พั ฒ นาท่ าเรือ ที่ มี ศัก ยภาพให้ เป็ น ท่ าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่ เกิดจากลงทุ น ด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน เช่ น อุ ตสาหกรรมซ่อ มบารุงและผลิ ตชิ้น ส่ วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
4.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับ โครงสร้างการผลิ ตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ ยนจาการผลิ ตสิ นค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของ
คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กัน เป็ น โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพั ฒ นาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ ย วกับ การท่ องเที่ย วและส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วและกาหนดและจัดท ากฎหมายเพื่ อยกระดับ มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุน ด้านการวิจัย และพัฒ นาเชิงพาณิ ชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
4.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
4.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒ นธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒ นายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กั บประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
4.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิ ภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
4.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒ นา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพ (Product Hub) และศูน ย์ กลางบริการวิช าการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลั บมาใช้
ยกระดับ คุณ ภาพบริก ารสาธารณสุ ขภายในประเทศรวมทั้งส่ งเสริม การให้ ความส าคัญ กับมิ ติสุ ขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
4.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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4.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพทางการผลิ ต ของเกษตรกรรายย่ อ ย โดยสนั บ สนุ น การวิจั ย และพั ฒ นาและการผลิ ต ทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
4.๓.๒ การจัด บริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ ขั้น พื้น ฐาน และเน้น การสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับ
ปัจเจก โดย
(๑) พั ฒ นาระบบบริก ารสาธารณะให้ มีคุณ ภาพและมีช่อ งทางการเข้าถึงอย่ างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(๒) สนั บ สนุ น การจั ด หาที่ อ ยู่อ าศั ยของผู้ มี รายได้น้ อยและการเข้ าถึงระบบสาธารณู ป โภค
กาหนดเป็น นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized
Welfare) ที่คานึ งถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่ แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับ ภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost
Sharing)
4.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มี
ที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้
อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริม
ศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความ
เหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ความเป็ น เมื อ ง ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นผั ง เมื อ งด้ า น
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบบริห ารจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม ระบบการศึ กษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่ ง เสริ ม และเร่ ง รั ด การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ของประเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศทั้ งด้ านการค้ า การลงทุ น และการบริก าร โดยค านึ งถึงการ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม (Green Logistics) สนั บ สนุ น ให้ เกิด ความร่วมมือ ในห่ ว งโซ่อุป ทาน และปรับ ปรุงกฎหมาย กฎระเบี ย บ
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รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ ความส าคัญ กับ นโยบายส่ งเสริม การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่ อดึงดูดให้ นั กลงทุน ใน
ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้ าชายแดนและการผ่านแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
4.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้นา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
4.๕.๒ การส่งเสริ ม การบริ โภคที่ เป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม สร้างระบบหมุ น เวียนวัส ดุ ที่ ใช้แ ล้ ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
4.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทา
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4.๕.๔ การจั ดการมลพิษและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย
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4.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภู มิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็ น การขนส่ งข้ามพรมแดน การเคลื่ อนย้ ายแรงงาน การบริห ารจั ดการพลั งงานและการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ส่ งเสริม การวิ จัย และพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒ นาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
4.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
4.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ
4.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่ อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
4.๖.๓ การสร้า งรู ปแบบการพัฒ นา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสิน ใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง
1.3 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด ทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น เพื่ อ สนั บ สนุ น จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวัด ให้ ส ามารถ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวัด และ
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ท าโดยส านั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชา ติ (สศช.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบ
ไปด้วย ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาภาคเหนื อ ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาภาคใต้ ซึ่งองค์การบริห ารส่วนตาบลโขงเจียมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโขงเจี ย มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แผนพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ
ดู แ ลครอบครั ว ได้ อ ย่ า งอบอุ่ น ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึง
กาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พั ฒ นาพื้น ที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้ น ที่เขตเศรษฐกิจแม่ส อด-สุ โขทัย -พิษณุ โลก-ขอนแก่น -มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่ อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พั ฒ นาพื้น ที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
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๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่ มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒ นาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒ นาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(๔) ฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ ได้
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พื้นที่ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรี รัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒ นาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่มภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
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๓. โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์
“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์รวม
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
(๒) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(๓) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
(๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
(๕) เพิม่ ทักษะและความรู้ให้ประชาชน
(๖) ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์
(๗) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๑) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
(๒) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย ๕ ปี รวมร้อยละ ๒๓
(๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี
(๔) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ต่อปี
(๕) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ ต่อปี
(๖) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี
(๗) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันและมีสภาพคงอยู่
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี
(๘) ร้อยละของจานวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ ๐ ต่อปี
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
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(1) วัตถุประสงค์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมความมั่นคง

(2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
(2.1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
แผนงาน
1. การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
แปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอกการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกี่ค้ากี่ลงตัวสู่สากล
3. การขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จานวนแปลงฟาร์มและพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 5 ปี 1,000,000 ไร่
2. ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจานวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย 5 ปี
ร้อยละ 80
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย 5 ปีร้อยละ 10
4. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 60 ต่อปี
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23
(2.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน
1. ส่งเสริมด้านความยุติธรรม
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการละผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวบการยุติธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต่อปี
2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ต่อปี
3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง
4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ต่อปี
6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเองและสามารถ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้
7. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ากว่า 100(โดยกานวัดนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1
ในปีงบประมาณ 2564)
8. เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
(2.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว
2. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด
3. การจัดหารขยะพื้นที่
4. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้าเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี
2. สัดส่วนเกษตรฺกรที่ทาการเกษตรบริเวณที่พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าเพิ่มขึ้นเป้าหมายร้อยล่ะ0.20 ต่อปี
3. ส่งเสริมการปลูกไม่เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป้าหมายร้อยละ 0.20/ของ
พื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี
4. ร้อยละทีเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี
5. ร้อยละของปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายร้อยละ 25 ต่อปี
(2.4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง
แผนงาน
1. สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย
3. สังคมปลอดยาเสพติด
4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จานวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5
2. จานวนเหตุการณ์ (สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน
จานวน 0 ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี
3. จานวนหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จานวน 15 ชุมชน ภายในปี 2565
4. ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักร
ไทย-สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชาจานวน 3 ครั้ง
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แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม
3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์
4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้ายการค้า การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
6. การสร้างกลไก และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบรูณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีความหลากหลาย
8. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
9. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
10. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
2. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี
3. การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ
4. การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้า ฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในแผนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพื้นที่และการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
2. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพื้นที่ชายแดน
3. บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
4. เพื่อประสิทธิ์ภาพในการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ
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แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล”
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัว
จากส่วนกลางและและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
4. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยชี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่ม
6. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ
7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. การขยายตั ว ด้ านเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การค้ าการลงทุ น การบริ ก าร เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ให้ทุกด้านเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น
4. เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา สุขภาพ กีฬา ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน วัฒนธรรมฯลฯ)
5. เมืองแห่งการค้าชายแดน
6. เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง
8. เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม
9. เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว
การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน
2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่
3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
บริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น
4. ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ
6. ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตย
7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน
9. ระบบการจัดทาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น
11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหารการตลาด)
ในการกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
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13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน
15. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางที่ 4 ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระบเยบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่และกฎหมายแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม
แนวทางที่ 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกาจัดขยะและน้าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ
แนวทางที่ 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
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6. ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แนวทางที่ 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
2.1 วิสัยทัศน์(Vision)
“เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม

2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพ ทาให้ชุมชนน่าอยู่
3. เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ มีความรู้ มีอาชีพและสร้างรายได้เพียงพอและพึ่งตนเองได้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนสืบต่อไป
4. เพื่อพัฒนาการให้บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเสมอภาค
5. เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ผลิตสินค้า
ทางการเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกาจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสภาวะแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้น
นา ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งนา สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอนา
ตามพระราชดาริฯ เป็นต้น
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตระหนังใน
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริม
สวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้รับ
บริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
จาเป็นและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วม

2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. การพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและส่งเสริมอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้า
2. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
3. การก่อสร้างและขยายเขตประปา
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม
1. การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.8 ความเชื่อมโยงของศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( เทคนิค SWOT)
แนวทาง/วิธีการดาเนินงานจากผลการวิเคราะห์ SWOT ของตาบลหัวเรือ
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
จุดแข็ง
1. มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
2. ทุนสังคมสูง
3. มีผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน
4. การคมนาคมสะดวก/สาธารณูปโภค
5. มีพื้นที่เหมาะแก่การทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
6. ประชาชนมีอาชีพเสริมตลอดปี
7. สถาบันการศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้เพียงพอ
8. มีวัดหัวเรือ ประชาชนศรัทธาเลื่อมใส และมีศิลปะ วัฒนธรรมที่สาคัญอันโดดเด่นของท้องถิ่น
จุดอ่อน
1. วัตถุนิยม
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
4. ความยากจนและภาวะหนี้สิน
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5.
6.
7.
8.
9.

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
ขาดการประสานงานที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่
การจัดการขยะในระดับพื้นที่

โอกาส
1. นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. อยู่ใกล้ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
การสร้างงาน
3. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ
5. มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นหลายหน่วยงาน
6. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงไปสู่หลายจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ
7. มีตลาดรองรับและแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น 2 แห่ง
อุปสรรค
1. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก
2. ราคาน้ามันและเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
3. การใช้เส้นทางการคมนาคม มีการบรรทุกน้าหนักเกินมาตรฐานที่กาหนด
4. ปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
6. บุคลากรไม่เพียงพอ
7. การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษามาจากส่วนกลาง
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่าวนตาบลหัวเรือยังคง
เป็ น ปั ญ หาหลั ก ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ งปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานก็ คื อ ด้ า น
งบประมาณ กล่ าวคื อ บางโครงการเป็ น โครงการขนาดใหญ่ ใช้ งบประมาณจ านวนมาก จ าเป็ น ต้ อ งขอสนั บ สนุ น
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัดแก้ปัญหาให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เส้ น ทางคมนาคม การปรับ ปรุงซ่ อมแซมถนนภายในหมู่ บ้ าน เนื่ อ งจากถนนเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
2. ท่อ/รางระบายน้า บางแห่ งท่อระบายน้าเล็ กทาให้ การระบายน้าในช่วงฤดูฝนไม่ทัน ทาให้ เกิด
ปัญหาน้าท่วมขัง
3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
4. ขุดลอกหนองน้าสาธารณะเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทานาปี
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทาให้น้าไม่เพียงพอต่อการทานาและประกอบการเกษตรอื่นๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

หน้า 37

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้
โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่เขตติดต่อกับ
ต าบลใกล้ เคี ย งหรื อ โครงการ/กิ จ กรรมที่ เกิ น ศั ก ยภาพ จ าน าแนวทางการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาเพื่ อ
ดาเนินการขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่าพร้อมหม้อแปลง
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการทานา
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ มีอาชีพหลัก คือ การทานาและปลูกพริก
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ทาความเข้าใจ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการพัฒนา จะต้อง
จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เน้นหนักในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น
ความต้องการของประชาชน
1. การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
2. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
3. จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร
4. ขุดลอกหนองน้าสาหรับกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
ค. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ยังเป็นสังคมชนบท เป็นสังคมระบบอุปถัมภ์
สาหรับปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาอพยพแรงงานเข้ากรุงเทพฯ ทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชนขาดการปลูกจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม รักบ้านเกิด ประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปีอยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปทางานที่อื่น
2. ปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน
การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต : การปลู กฝั งจิตสานึกที่ดี เรื่องคุณ ธรรม จริยธรรม ให้ เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นความสาคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนลดค่าใช้จ่าย
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เด็กเยาวชน
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
และนันทนาการอย่างเพียงพอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ

หน้า 38

ง. ด้านการบริหาร
สาหรับปัญหาทางด้านการเมือง การบริหาร ได้แก่ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การ
บริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนขาดความตระหนั ก ความกระตื อ รื อ ร้น ในการที่ จ ะร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ ง การ
บริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ในด้านต่างๆ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : จัดอบรมแกนนาในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ส่วนเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวเรือ จัดให้มีอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
ความต้องการของประชาชน : สร้างความตระหนักให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจัดขึ้น และผู้บริหาร บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก
และรวดเร็ว
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
๑

๒

๓

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานเคหะและชุมชน

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานเคหะและชุมชน

การเศรษฐกิจ

-แผนงานการเกษตร

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานสาธารณาสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานการศึกษา

การดาเนินงานอื่น
บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานงบกลาง
-แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

๔

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๕

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม

บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม
รวม

5 ยุทธศาสตร์

แผนงาน

4 ด้าน

-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานบริหารงานคลัง
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน
๑1 แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักงานปลัด
กองสวัสดิการฯ

กองช่าง
สานักงานปลัด

ทุกสานัก/กอง
อบต.หัวเรือ
สานักงานปลัด
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ

กองช่าง

สานักงานปลัด
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ
กองคลัง

5 สานัก/กอง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
1.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
2.2 แผนงำนกำรเกษตร

รวม

จำนวน
โครงกำร

ปี 2562

งบประมำณ

2

จำนวน
โครงกำร

ปี 2563

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

แบบ ผ 01

ปี 2564

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

ปี 2565

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

70,000

3

90,000

2

70,000

1

50,000

1

50,000

9

330,000

458,500

1

150,000

1
1

20,000
150,000

1

150,000

1

150,000

1
5

20,000
1,058,500

3

528,500

4

240,000

2

240,000

2

200,000

2

200,000

15

1,408,500

3
5

626,000
250,000

3
4

776,000
240,000

4
6

930,000
290,000

5
8

880,000
530,000

4
10

830,000
680,000

19
33

4,042,000
1,990,000

7

1,016,000

10

1,220,000

13

1,410,000

14

1,510,000

52

6,032,000

1

8

-

876,000
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
3.1 แผนงำนสำธำรณำสุข
3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็ง
ของชุมชน
3.4 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
3.5 แผนงำนกำรศึกษำ
3.6 งบกลำง
รวม
4.ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

รวม

จำนวน
โครงกำร

3
2

งบประมำณ

160,000
40,000

ปี 2562
จำนวน
โครงกำร

5
2

งบประมำณ

495,000
70,000

ปี 2563
จำนวน
โครงกำร

42

แบบ ผ 01

ปี 2564

งบประมำณ

5
2

495,000
70,000

2

40,000

จำนวน
โครงกำร

5
2

งบประมำณ

495,000
70,000

ปี 2565
จำนวน
โครงกำร

5
2

งบประมำณ

495,000
70,000

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

23
10

2,140,000
320,000

2

40,000

11
10
5

650,000
3,839,400
15,936,400

10
14
5

335,000
3,711,259
16,603,000

7
11
5

600,000
3,795,480
16,986,400

9
11
5

750,000
3,795,480
17,880,400

8
11
5

600,000
3,795,480
18,810,500

45
57
25

2,935,000
18,937,099
86,216,700

31

20,625,800

36

21,214,259

32

21,986,880

32

22,990,880

31

23,770,980

162

110,588,799

74

10,761,500

80

9,235,000

46

5,775,000

67

6,965,000

62

9,130,000

329

41,866,500

80

9,235,000

46

5,775,000

67

6,965,000

62

9,130,000

329

41,866,500

74

10,761,500
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561
ยุทธศำสตร์

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดีแบมีส่วนร่วม
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน
5.3 แผนงำนบริหำรงำนคลัง
5.4 แผนงำนกำรศึกษำ
5.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็ง
ของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี 2562
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี 2563
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

43
แบบ ผ 01

ปี 2564
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี 2565
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

3

1,340,000

3

345,000

3

555,000

1

500,000

1

500,000

11

3,240,000

8
3
1

874,000
80,000
50,000

4
2
1

564,000
945,500
50,000

3
1

736,000
50,000

2
1

586,000
50,000

2
1

586,000
50,000

19
5

3,346,000
250,000

235,000
2,139,500
33,844,759

1
8
98

15,000
1,356,000
30,577,880

15,000
1,151,000
35,761,980

13
48
606

405,000
7,241,000
167,136,799

5
20
136

125,000
2,469,000
35,260,800

5
15
142

1
5
119

15,000
1,151,000
32,716,880

1
5
114

