






แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑  

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลนาห่อม ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้ง
และก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอวารินช าราบ และกิ่งอ าเภอทุ่งศรี อุดม อ าเภอ 
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 
เล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๔๕ หน้า ๑๐๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕) โดยแบ่งเขตการปกครองและโอน
หมู่บ้านมาจากต าบลบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จ านวน ๙ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน มีที่ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของอ าเภอทุ่งศรีอุดมไปเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร 
โดยก าหนดอาณาเขตการปกครองติดกับแนวเขตต าบล อ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อกับแนวเขตต าบลทุ่งเทิง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามแนวล าห้วยอารีย์ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร 

ทิศใต้   มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลกุดเสลา  อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับแนวเขตต าบลหนองอ้ม และแนวเขตต าบลโคกช าแระ อ าเภอ
ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวล าห้วยอารีย์ ผ่านล าห้วยเตาะเบาะ 
ผ่านล าห้วยช าแระ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับแนวเขตต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ใน

ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ ามากและบางครั้งจะเกิดน้ าท่วมในบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอดท าให้
ประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็น

และความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ท า
ให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนหิน พ้ืนราบเหมาะแก่การ

เพาะปลูกข้าวและท าสวน พ้ืนที่เนินเหมาะแก่การท าไร่ปลูกมันส าประหลังและปลูกยางพารา 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต าบลนาห่อมมีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง  ที่ส าคัญได้แก่ 

ห้วยขี้หนูห้วยอารีย์  ล าห้วยรอ่งหิน  ห้วยเต๊าะเบ๊าะ ฯลฯ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ต้นกระยางนาเลย ตะแบง ประดู่ และมีลักษณะเสื่อม

โทรมบางส่วน 
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๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
ต าบลนาห่อมประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๑๑  หมู่บ้าน (ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน ๒๕๖๒) 
หมู่ที่  ๑  บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายบุญส่ง  อ่อนโสภา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๒  บ้านโนนจาน ผู้ปกครอง นายเฉลิม  ศิรินัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองน้ าขุ่น ผู้ปกครอง นายสวุิทย์  แก้วสีเคน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๔  บ้านวงัม่วง ผู้ปกครอง นายชัยยนต์  ศิรนิัย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๕  บ้านค านกเปลา้ ผู้ปกครอง นายประหยัด ฝาด ี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๖  บ้านหนองบัวอารีย ์ ผู้ปกครอง นายวิทยา  ปัสสาสิงห ์ ก านันต าบลนาห่อม 
หมู่ที่  ๗  บ้านตาโท ผู้ปกครอง นายอัมพร  กุลวันด ี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองจิก ผู้ปกครอง นายสมศรี  ลาธุล ี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๙  บ้านหนองหิน ผู้ปกครอง นายอุดร  จุลทัศน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๐ บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายวชิัย  พันค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายทรงฤทธิ์  พลถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๒ การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๓,๓๖๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ ๒,๗๓๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ บัตรดี ๒,๖๘๓ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๘ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๕ ใบ คิดเป็นร้อยละ 
๐.๑๘ บัตรเสีย ๔๒ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ 

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๑๑ 
หมู่บ้าน รวมเป็น ๒๒ คน ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ๑ คน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จ านวน ๓ 
คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม จ านวน ๑๙ คน ลาออก ๓ คน รวมเป็นบุคลากรฝ่าย
การเมือง จ านวน ๒๓ คน ดังต่อไปนี้ 

๑. นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. นายบิน อุตสังข ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. นายสมศรี บุญมานัด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. นายสมคิด พลถาวร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. นางสมหวัง ชารี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. นางสาวสมพร ยังใจ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. นายวิชิต นูรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑ 
๘. นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๒ 
๙. นายพิมล โรจจรุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๒ 
๑๐. นายทองใบ ไกลสีทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๓ 
๑๑. นายทองค า สุขส่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๓ 
๑๒. นายประเสริฐ อุธวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๔ 
๑๓. นายจ ารัส ตุ้มทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๕ 
๑๔.  นายสมควร ศิลาหล่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๕ 
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๑๕. นายอุทัย เกาะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๖ 
๑๖. นายสุนทร ประจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๗ 
๑๗. นายณรงค์ พิลารัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๗ 
๑๘. นายบัวเรียน ลาธุลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๘ 
๑๙. นายสุนทร เรืองผาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๙ 
๒๐. นายบุญเลิง ลาธุลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑. นายบุญหลาย ส าราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
๒๒. นายยุทธยา เสาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓. นายบรรลุ สารราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอทุ่งศรี

อุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) พบว่าต าบลนาห่อมมีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 
๔,๖๔๑ คน จ าแนกเป็นชาย จ านวน ๒,๓๑๔ คน หญิง จ านวน ๒,๓๒๗ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๐๓.๑๓ 
คนต่อตารางกิโลเมตร มีอัตราการเติบโตของจ านวนประชากรเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๔ ต่อปี และมีจ านวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น ๑,๓๒๖ ครัวเรือน  

ตาราง ๓.๑ จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ บ้านนาห่อม ๑๔๖ ๑๔๙ ๑๕๒ ๑๕๑ 
๒ บ้านโนนจาน ๑๒๖ ๑๒๖ ๑๓๑ ๑๓๔ 
๓ บ้านหนองน้ าขุน่ ๑๔๔ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๕๐ 
๔ บ้านวังม่วง ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๘ 
๕ บ้านค านกเปล้า ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๔ 
๖ บ้านหนองบัวอารีย์ ๑๗๑ ๑๗๓ ๑๗๖ ๑๗๘ 
๗ บ้านตาโท ๑๐๘ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๑๓ 
๘ บ้านหนองจิก ๙๔ ๙๕ ๙๗ ๙๗ 
๙ บ้านหนองหิน ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๘ 

๑๐ บ้านนาห่อม ๗๐ ๗๐ ๗๓ ๗๔ 
๑๑ บ้านนาห่อม ๑๔๗ ๑๕๑ ๑๕๔ ๑๕๙ 
 รวม ๑,๒๖๕ ๑,๒๗๘ ๑,๓๐๒ ๑,๓๒๖ 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรช่วงวัยทารก (แรกเกิด – ๒ ปี) จ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ ของประชากร

ทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยเด็ก (เริ่มตั่งแต่อายุ ๒ ปี – ๑๒ ปี) จ านวน ๕๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ 

ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยรุ่น (เริ่มตั่งแต่อายุ ๑๓ ปี – ๒๐ ปี) จ านวน ๔๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ 

ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั่งแต่อายุ ๒๑ ปี – ๔๐ ปี) จ านวน ๑,๔๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๑.๓๕ของประชากรทั้งต าบล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๔  

ประชากรช่วงวัยกลางคน (เริ่มตั่งแต่อายุ ๔๑ ปี – ๕๙ ปี) จ านวน ๑,๓๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๗๑ ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (เริ่มตั่งแต่อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) จ านวน ๖๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๑ 
ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน (เริ่มตั้งแต่อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) จ านวน ๓,๑๖๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๘.๒๘ ของประชากรทั้งต าบล 

หมายเหตุ : รวมประชากร จ านวน ๔,๖๓๖ คน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย จ านวน ๒ คน เป็นผู้อยู่
ระหว่างด าเนินการทางทะเบียน จ านวน ๓ คน 

แผนภูมิ ๓.๑ ช่วงวัยของประชากร 
ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

3.1 

11.29 
10.13 

31.35 
29.71 

14.31 

0

5

10

15

20

25

30

35

ร้อ
ยล

ะ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๕ 

 
ตาราง ๓.๒ จ านวนประชากรระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

หมู่ที ่ หมูบ่้าน 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านนาห่อม ๒๓๘ ๒๑๖ ๔๕๔ ๒๔๗ ๒๑๘ ๔๖๕ ๒๔๖ ๒๒๕ ๔๗๑ ๒๔๖ ๒๒๕ ๔๗๑ 

๒ บ้านโนนจาน ๑๙๑ ๒๑๔ ๔๐๕ ๑๙๕ ๒๑๖ ๔๑๑ ๑๙๔ ๒๒๒ ๔๑๖ ๑๙๙ ๒๒๐ ๔๑๙ 

๓ บ้านหนองน้ าขุ่น ๒๘๐ ๒๗๕ ๕๕๕ ๒๘๔ ๒๘๑ ๕๖๕ ๒๘๗ ๒๘๔ ๕๗๑ ๒๙๐ ๒๘๙ ๕๗๙ 

๔ บ้านวังม่วง ๑๔๖ ๑๖๓ ๓๐๙ ๑๔๙ ๑๖๖ ๓๑๕ ๑๕๔ ๑๖๘ ๓๒๒ ๑๕๑ ๑๗๑ ๓๒๒ 

๕ บ้านค านกเปล้า ๑๙๙ ๑๙๓ ๓๙๒ ๑๙๗ ๑๙๓ ๓๙๐ ๑๙๘ ๑๙๓ ๓๙๑ ๒๐๐ ๑๙๓ ๓๙๓ 

๖ บ้านหนองบัวอารีย ์ ๒๓๓ ๒๗๑ ๕๐๔ ๒๒๖ ๒๗๓ ๔๙๙ ๒๒๓ ๒๗๔ ๔๙๗ ๒๓๐ ๒๗๗ ๕๐๗ 

๗ บ้านตาโท ๒๔๒ ๒๑๒ ๔๕๔ ๒๔๕ ๒๐๘ ๔๕๓ ๒๔๓ ๒๐๖ ๔๔๙ ๒๓๒ ๒๐๔ ๔๓๖ 

๘ บ้านหนองจิก ๑๕๖ ๑๖๙ ๓๒๕ ๑๕๑ ๑๖๓ ๓๑๔ ๑๕๔ ๑๖๔ ๓๑๘ ๑๕๔ ๑๖๐ ๓๑๔ 

๙ บ้านหนองหิน ๑๒๘ ๑๑๑ ๒๓๙ ๑๒๙ ๑๐๙ ๒๓๘ ๑๒๖ ๑๐๘ ๒๓๔ ๑๒๖ ๑๑๐ ๒๓๖ 

๑๐ บ้านนาห่อม ๑๕๖ ๑๔๓ ๒๙๙ ๑๕๓ ๑๔๕ ๒๙๘ ๑๕๔ ๑๕๒ ๓๐๖ ๑๕๘ ๑๕๔ ๓๑๒ 

๑๑ บ้านนาห่อม ๓๑๓ ๓๓๐ ๖๔๓ ๓๒๑ ๓๓๓ ๖๕๔ ๓๒๗ ๓๒๘ ๖๕๕ ๓๒๘ ๓๒๔ ๖๕๒ 

 รวมท้ังสิ้น ๒,๒๘๒ ๒,๒๙๗ ๔,๕๗๙ ๒,๒๙๗ ๒,๓๐๕ ๔,๖๐๒ ๒,๓๐๖ ๒,๓๒๔ ๔,๖๓๐ ๒,๓๑๔ ๒,๓๒๗ ๔,๖๔๑ 

* ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖  

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
(๑) โรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แห่ง ได้แก่ 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส รวมทั้งหมดจ านวน ๔ แห่ง และมีข้อมูลจ านวนนักเรียน ดังนี้ 

ตาราง ๔.๑ นวนเด็กนักเรียนในเขตต าบลนาห่อม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ.
๒๕๖๐ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา ๖๑ ๕๘ ๕๑ ๔๒ 
โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่นค านกเปล้า ๖๕ ๖๕ ๖๘ ๖๙ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวอารีย์ ๗๗ ๕๗ ๕๙ ๖๐ 
โรงเรียนบ้านนาห่อม ๙๑ ๘๘ ๘๗ ๙๓ 

รวม  ๒๙๔  ๒๖๘  ๒๖๕  ๒๖๔ 
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

ระดับก่อนปฐมวัย (๓ - ๕ ขวบ) ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๔ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูหรือครูผู้ช่วยให้ช่วย
ด าเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวน ๓ แห่ง และมีจ านวนเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้ 

ตาราง ๔.๒ จ านวนเด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวอารีย์ตาโท ๓๙ ๔๑ ๒๙ ๒๘ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ าขุ่นค านกเปล้า ๓๒ ๒๕ ๓๖ ๓๔ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม ๕๘ ๕๓ ๔๕ ๒๘ 

รวม  ๑๒๙  ๑๑๙  ๑๑๐   ๙๐ 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลนาห่อม)  ๑  แห่ง 
๔.๒ สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาห่อม   ๑ แห่ง 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
 - 
๔.๓ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเฝ้าระวังทั้งหมดจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗  

 
๔.๔ การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์ให้เป็น “ต าบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์” 
(1)  

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม มีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่างๆ  ปัจจุบันถนน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และมีถนนสายหลักที่ใช้เดินทางระหว่าง
ต าบลและอ าเภอ จ านวน ๒ สายดังนี้ 

(๑) มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ ๒๑๙๒ ซึ่งผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังอ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

(๒) ถนนลาดยางสายหนองครก – หนองน้ าขุ่น เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อมลงทะเบียนถนนท้องถิ่น จ านวน ๙๐ สาย มีเส้นทาง

หลักท่ีส าคัญจ านวน ๔ สาย ดังนี้ 
(๑) หมายเลข อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๑ ถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโพนเมือง – บ้านนาห่อม   ผิว

จราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๓,๕๗๕  เมตร 
(๒) หมายเลข อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๔ ถนนลาดยางนาห่อม  -บ้านโนนจาน ม.๒   ผิวจราจร กว้าง ๖ 

เมตร ยาว  ๓,๖๒๕  เมตร 
(๓) หมายเลข อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๓ ถนนสาย สปก.บ้านตาโท หมู่ที่ ๗- บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ ๓    

ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๔๙๒  เมตร 
(๔) หมายเลข อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๒ ถนนสาย บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ ๓ – บ้านบัวเจริญ ผิวจราจร 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๖๐๐  เมตร 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

หน่วยงานรับผิดชอบ สภาพถนน จ านวนสาย ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

หมายเหตุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ลาดยาง ๓ ๘.๓๕๐  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๓ ๑๓.๙๔๓  
 ลูกรัง ๔๔ ๕๔.๐๔๔  

๕.๒ การไฟฟ้า 
การด าเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อยู่ในความ

รับผิดชอบและด าเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน อย่างทั่วถึง 

 ข้อมูลการไฟฟ้า 
 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๘๓๔ หลังคาเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้    - หลังคาเรือน 
 ถนนในเขต อปท.  ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ     จ านวน    ๘ สาย 
 ถนนในเขต อปท.  ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ       จ านวน    - สาย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘  

 
๕.๓ การประปา 
ระบบจ าหน่ายน้ าประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช., กรมทรัพยากรธรณี, กรม

โยธาธิการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  ครอบคลุมจ านวน  ๑๑  
หมู่บ้าน มีน้ าใช้ทุกหลังคาเรือน 

ข้อมูลการประปา  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา  จ านวน  ๘๓๔  หลังคาเรือน 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของส่วนท้องถิ่น  ๑  แห่ง  
การประปาภูมิภาค       - แห่ง 
ระบบประปาหมู่บ้าน   ๑๔  แห่ง ใช้งานได้ ๑๑ แห่ง 
น้ าประปาที่ผลิตได้   จ านวน  ๘๒,๕๐๐  ลิตร/วัน 
น้ าประปาที่ต้องการใช้  จ านวน  ๘๐,๐๐๐   ลิตร/วัน 
แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าผิวดิน 
๕.๔ โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ทุ่งเทิง ตั้งอยู่ ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานีห่างจากต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือประมาณ ๔ 
กิโลเมตร 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร 
ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญสร้างรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอันดับ

หนึ่ง  แต่ผลผลิตที่ได้ของประชากรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าเนื่องจากยังใช้พันธุ์พืชและวิธีการดั้งเดิม อีกทั้งสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ดอนส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เต็มที่ นอกจากท านาปลูกข้าวแล้ว หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ๓-๔ เดือน เท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการ
เกษตรกรรม จึงท าให้เกษตรกรดิ้นรนหาท างานที่อ่ืน เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เช่น เดินทางไปรับจ้าง
เป็นคนงานตัดอ้อยในแถบภาคตะวันออกและรับจ้างในกรุงเทพฯ 

๖.๒ การประมง 
ประชาชนในเขตต าบลนาห่อมไม่ท าประมงเป็นอาชีพ การท าประมงในพ้ืนที่เป็นไปเพ่ือการบริใช้

ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยมีล าห้วยในพ้ืนที่เป็นแหล่งหาปลาและสระน้ าขนาดเล็กใช้สัตว์น้ าเพ่ือการ
บริโภค  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ต าบลนาห่อม มีการปศุสัตว์ที่ส าคัญ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร มีฟาร์มเลี้ยงสุกร ขนาด 

๑,๒๐๐ ตัว จ านวน ๑ แห่ง ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ อยู่บ้านหนองจิก ต าบลนาห่อม อ าเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

๖.๔ การบริการ 
หลังจากท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ๓-๔ 

เดือน เท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงท าให้เกษตรกรดิ้นรนหาท างานที่อ่ืน เพ่ือหารายได้
มาจุนเจือครอบครัว เช่น เดินทางไปรับจ้างเป็นคนงานตัดอ้อยในแถบภาคตะวันออกและรับจ้างในกรุงเทพฯ 
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๖.๕ การท่องเที่ยว 

จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว ประเภทศิลปะ โบราณสถาน วัดวาอาราม
สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา  แม้องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อมจะไม่ได้เป็นที่ตั้งของ
สถานที่เหล่านั้น แต่ก็ให้ความส าคัญในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ราษฎรและผู้ที่สนใจได้ทราบและเห็นความ 
ส าคัญของสถานที่เหล่านั้น 

 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่ม ธกส.     ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์     ๘ กลุ่ม 
 - กลุ่มเกษตร     ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มสามัคคี ๔๑    ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มปลูกกล้วยหอม    ๑ กลุ่ม 

- กลุ่มเพาะเห็ด     ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มถ่ัวเหลืองแปรรูป    ๒ กลุ่ม 
 

     ๖.๘ แรงงาน 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านาปลูกข้าว 

ไร่มันปะหลัง ข้าวโพด ยางพาราเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) ครัวเรือน พ้ืนที่ 

 
 ชาย (คน) หญิง (คน) 

 
 (ไร่) 

๑ นาห่อม ๒๔๗ ๒๑๙ ๔๖๖ ๑๓๕ ๒,๔๐๙ 
๒ โนนจาน ๑๙๕ ๒๒๑ ๔๑๖ ๑๒๗ ๒,๐๑๗ 
๓ หนองน้าขุ่น ๒๘๗ ๒๘๓ ๕๗๐ ๑๔๗ ๕,๑๒๔ 
๔ วังม่วง ๑๕๒ ๑๖๖ ๓๑๘ ๘๗ ๑,๗๖๑ 
๕ ค านกเปล้า ๑๙๘ ๑๙๔ ๓๙๒ ๑๑๑ ๒,๙๗๑ 
๖ หนองบัวอารีย์ ๒๒๒ ๒๗๓ ๔๙๕ ๑๗๕ ๑,๓๗๒ 
๗ ตาโท ๒๔๒ ๒๐๗ ๔๔๙ ๑๐๗ ๑,๑๔๑ 
๘ หนอจิก ๑๕๑ ๑๖๕ ๓๑๖ ๙๗ ๑,๒๔๗ 
๙ หนองหิน ๑๒๗ ๑๐๗ ๒๓๔ ๖๖ ๒,๔๒๒ 

๑๐ นาห่อม ๑๕๓ ๑๕๒ ๓๐๕ ๗๓ ๓,๑๘๓ 
๑๑ นาห่อม ๓๒๖ ๓๓๑ ๖๕๗ ๑๕๒ ๓,๕๑๔ 

 รวม ๒,๓๐๐ ๒,๓๑๘ ๔,๖๑๘ ๑,๒๗๗ ๒๗,๑๖๑ 
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๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านาปลูกข้าว ท า

ไร่มันส าปะหลัง ข้าวโพด และปลูกยางพารารวมทั้งเลี้ยงสัตว์ 
 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยอารีย์ ล าห้วยขี้หนู ล าห้วยร่องหิน และใช้จากใต้ดินโดย

การขุดเจาะน้ าบาดาล 
         

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
น้ าส าหรับอุปโภคคือ มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
น้ าส าหรับบริโภคคือ น้ าฝนและน้ าจากโรงผลิตน้ าด่ืมที่มจี าหน่ายในพ้ืนที ่

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
          ๘.๑ การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถาน ดังนี้คือ 
๑. วัดบ้านนาห่อม 
๒. วัดบ้านโนนจาน 
๓. วัดบ้านหนองน้ าขุ่น 
๔. วัดบ้านค านกเปล้า 
๕. วัดบ้านหนองบัวอารีย์ 
๖. วัดบ้านตาโท 
๗. วัดบ้านหนองจิก 
๘. ส านักสงฆ์วัดใหม่สุคนธ์ทวา 
๙. ส านักสงฆ์บ้านหนองหิน 

๑๐. ส านักสงฆ์วัดป่าศรัทธาธรรม 
๑๑. วัดค ากลางวังม่วง 

 ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  

ช่วงเวลาด าเนินการ 
(เดือน) 

ประเพณี สถานที่ด าเนินการ 

มกราคม บุญคูณลาน ทุกหมู่บ้าน 
กุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ ทุกหมู่บ้าน 
มีนาคม บุญเผวส (หรือบุญเดือนสี่) ทุกหมู่บ้าน 
เมษายน บุญวันเนา (วันสงกรานต์) ทุกหมู่บ้าน 
พฤษภาคม บุญบั้งไฟ ทุกหมู่บ้าน 
มิถุนายน บุญซ าฮะ (บุญเบิกบ้าน) ทุกหมู่บ้าน 
กรกฎาคม บุญเข้าพรรษา ทุกหมู่บ้าน 
สิงหาคม บุญข้าวประดับดิน ทุกหมู่บ้าน 
กันยายน บุญข้าวสาก ทุกหมู่บ้าน 
ตุลาคม บุญออกพรรษา ทุกหมู่บ้าน 
พฤศจิกายน บุญกฐิน ทุกหมู่บ้าน 
ธันวาคม แข่งว่าวเป่าโหวตและสมโภชศาลหลักเมือง อบต.นาห่อม 
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๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ประชาชนในเขตต าบลนาห่อมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ ประชาชนในเขตต าบลนาห่อมได้ผลิตของใช้
พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าทอลายขิต เครื่องจักรสาน
ทีท่ าจากไม้ไผ่ 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๘.๑ น้ า 

๑. แหล่งน้ าผิวดิน  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าผิวดินขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ และ
ปริมาณน้ ากักเก็บน้ าน้อยจะแห้งขอดในฤดูแล้ง ปริมาณน้ าผิวดินจึงมีปริมาณไม่พอเพียงต่อการอุปโภค – 
บริโภค และการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี 

๒.  แหล่งน้ าใต้ดิน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าใต้ดินคือ น้ าบาดาล ซึ่งน้ าประปา
ส่วนใหญ่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลผลิตจากน้ าประปาและพอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค 

ข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้ า 
ล าห้วย     ๔    แห่ง   สระน้ า         ๘     แห่ง 
หนองน้ า    ๖ แห่ง   บ่อน้ าตื้น       ๕    แห่ง 

 ล าคลอง   - แห่ง   บ่อบาดาล       ๑๕ แห่ง 
 บึง   - แห่ง   อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
 แม่น้ า   - แห่ง   ฝาย  ๗ แห่ง 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ท านบกั้นน้ า ๑๔ แห่ง   เหมือง  - แห่ง 
    การระบายน้ า 

 จ านวนราง/ท่อระบายน้ า  - แห่ง  รวมระยะทาง - กม. 
 ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าทั้ง ๒ ด้านของถนน        จ านวน -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
 ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียวของถนน  จ านวน -   สาย  ระยะทาง   -   กม. 
 ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบาย จ านวน ๘  สาย  ระยะทาง  ๒๙.๖๐  กม. 
 บริเวณท่ีมีน าท่วมถึง 
 ระยะเฉลี่ยที่น้ าท่วมขังนานที่สุด -  วัน  ประมาณช่วงเดือน  

๘.๒ ป่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อมในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าเบญจพรรณ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะที่เสื่อม

โทรมบางส่วน 
๘.๓ ภูเขา 
ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้และมีราคาสูง แต่ในภาพรวมของคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
ด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่ไม่ค่อยมีมากนัก 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่  
๑.๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด

ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๕  

๑.๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล  

๑.๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคงของ
ชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพ
และหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ  ประเทศ 
และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๑.๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชา ติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๑.๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้ กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) 
การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์
รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิตอ่ืน ๆ และ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น 

ได้แก่ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๔ 

๒.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตร
ปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ  

๒.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

๒.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มห
ภาค  

๒.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูร
ณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้าง
ความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทย



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๕ 

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๓.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๓.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๓.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) 
การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ 

ประเด็น ได้แก่ 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง

เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่า
หรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยพัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลัง
แรงงานในพ้ืนที ่

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๖ 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึง ตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการ
พ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๕.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน  

๕.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิม มูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

๕.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๓ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  อย่าง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๗ 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก 

๖.๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  

๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ๑๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

๖.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๖.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

๖.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง 
เป็นระบบแบบบูรณาการ  

๖.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย(๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๘ 

ร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  

 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๙ 

 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ 

ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑) แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 

๔. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู   
และเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร          
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๐ 

ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการ
รองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  ๔. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

๕. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

๔.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

๑.๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธ 
อ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
“ ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล ” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP  และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  เพ่ิมช่องทางการตลาด 

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ  และพัฒนาทักษะบุคลากร  ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
๓. เสริมเสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ  และเครือข่ายพันธมิตร 

ธุรกิจการค้าชายแดน  ทั้งด้านการบริหารจัดการ  และพัฒนาระบบโลจิสกติกส์  เพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์รวม 
๑. เพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ  ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
๓. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน  GAP  ข้าวหอมมะลิ  ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๕  ต่อปี 
๓. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  ค่าเป้าหมายร้อยละ  ๑๐  ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดฯ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 

เป้าประสงค์ 
 ๑. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จาก

การแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 ๓. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดี 
 ๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ์  ตราสินค้า  ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจ านวน

แปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค้าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ค่าเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ ๖ 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
 ๓. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
 ๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘ 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดค่าเป้าหมาย 

จังหวัดละ ๑ แห่ง 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดค่าเป้าหมาย          

๑ แผนงาน 
กลยุทธ์ 
 ๑. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและ/หรือระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 
 ๒. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๓. ส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการของบุลากรการท่องเที่ยว 
 ๔. พัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมกรตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ เชิง

สร้างสรรค ์
 ๒. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า  การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓. ศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 
 ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙ 
 ๓. จ านวนกิจกรรมที่เครือข่าย ๔ จังหวัดท าร่วมกัน ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย ๓ โครงการ 
 ๔. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่า

เป้าหมายร้อยละ ๓๐ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ 
 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจการค้า 
 ๒. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า  การลงทุน  ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ

การค้า 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน์ 
 “ ชุมชนเข้มแข็ง  เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ ” 

พันธกิจ 
 ๑. ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๓. พัฒนาศักยภาพการผลิต  ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๒. การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 ๓. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC 
๒. การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
 ๑. เชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกรดับเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๔. สร้างพันธมิตรการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
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 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน

การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๖. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 ๗. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๓. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 ๒. การพัฒนาส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 ๓. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. การพัฒนาการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

๔. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
 ๓. การบริหารจัดการด้านพลังงาน 
 ๔. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

๕. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 

๖. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

 “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมี
ศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
 ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
 ๗. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๘. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 ๙. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
 ๑๐. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๔ 

 
 ๑๑. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 ๑๒. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 ๑๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๑๔. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
 ๑๕. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
๑.๓ พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
๑.๔ พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
๒.๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
๒.๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
๒.๔. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
๓.๕. ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล  และรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑. ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่และกฎหมายแก่ประชาชน 
๓.๒. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
๓.๓. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
๓.๔. ส่งเสริมการบูรณาการ การท างานของทุกภาคส่วน 
๓.๕. ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรรม  และการท่องเที่ยว 
๔.๑. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๔.๒. สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
๔.๓. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
๔.๔. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
๔.๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 

๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕.๒. พัฒนาระบบก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕.๓. ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
๕.๔. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๖.๒. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๕ 

๖.๓. จัดให้มีศูนย์การเผ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอทุ่งศรีอุดม 

วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนเข็มแข็ง เมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงการค้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตรปลอด 

สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม 
๒. ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว  และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  และแปรรูปสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทาง 
๑. การพัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน 
๒. การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๓. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

๒. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทาง 

๑. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
๓. การบริหารจัดการด้านสังคม 

๓.  การส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทาง 
๑. การส่งเสริมการค้า   การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการค้าและการ

ท่องเที่ยว 

๔. การพัฒนาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  การแปรรูปสินค้าเกษตร  และผลิตภัณฑ์   ชุมชน
ให้ได้ 

คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์/แนวทาง 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพ่ือการเกษตร 

๕. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์/แนวทาง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๖ 

๑.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๖. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
กลยุทธ์/แนวทาง 
๑. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
๒. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ ( VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“ชาวต าบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2565” 
พันธกิจ ( MISSION ) 
(1) ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และ

พัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล 
(2) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

สืบไป 
(3) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน  

(5) ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลและชุมชน 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

(2) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

(3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานงบกลาง 

(4) การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

2.3  เป้าประสงค์  (Goals) 
(1) เพ่ือการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ

คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มคีวามเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
(2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์และ

มาตรฐาน 
(3) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย

การศึกษาที่มีคุณภาพ  
(4) เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษห์รือสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน

การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
(6) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา

ความต้องการของประชาชน 
7. เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และเสริมสร้างให้คนใน

ชุมชนมีสุขภาพทีดี่ 
8. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพแก่ประชาชน 
9. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทาง
โดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

2.4 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของทางหลวงท้องถิน่ที่มีมาตรฐาน 
(2) ร้อยละของสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
(3) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
(4) จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลง 
(8) ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเกี่ยวกับติดยาเสพติดที่ลดลง 
(9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง 
(10) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 
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(11) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 

(12) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
(13) ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น 
(14) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 
(15) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
(16) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

จากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
6. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
7. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมส่งเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
10. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
11. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวช สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการ

ของชุมชน 
2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการ

น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้าง

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

3.1 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ 

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
3.5 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่ม

ผู้สูงอายุและผู้พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง

สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถชีีวิต
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาห่อม จะก าหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยด ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยังยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๑. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ปัญหาด้านการขาด
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยา่ง
ทั่วถึง 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล -การด าเนินงานของ 
อบต. จะท าให้มี
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยา่ง
ทั่วถงึ 

 ๒. ปัญหาด้านคมนาคม
ที่ไม่สะดวก 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล -การด าเนินงานของ 
อบต. จะท าให้ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาอย่างท่ัวถึง 
 

 ๓. ปัญหาการขาด
แคลนน้ า  แหล่งน้ า
ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล -การด าเนินการของ 
อบต.จะช่วยบรรเทา
ความเดือนร้อนเกี่ยวกับ
แหล่งน้ าได้ในอนาคต 

๒. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา 
๑. เด็กและเยาวชน
บางส่วนอ่านหนังสือไม่
ออก 

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาห่อม 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนจะอ่านหนังสือ
ไม่ออกเพิ่มขึ้น 

 ๒. ประชาชนขาดการ
แสวงหาความรู้ ความใฝ่
รู้ด้วยตนเอง 
 

ต าบลนาห่อม 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 

-จะเกิดปัญหาในการ
ด ารงชีวิตในสังคม 
 

 ๓. เด็กและเยาวชนขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
มองว่าการเรียนเป็น
เรื่องน่าเบื่อ 

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาห่อม 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

-เด็กท่ีจบการศึกษามี
คุณภาพชีวิตต่ าเพิ่มมาก
ขึ้น 

 ๔. ศักยภาพ
สถานศึกษาไม่เท่าเทียม
กันในส่วนของบุคลากร
และสื่อการเรียนการ
สอน เช่น เทคโนโลยี 
วัสดุการศึกษา ฯลฯ 

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาห่อม 

โรงเรียนสังกัด สพป. - เกิดความเหลื่อมล้ าใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

 ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 
๑. ประชาชนคนรุ่นหลัง
ห่างเหินกิจกรรมทาง
ศาสนา และมองข้าม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 
ต าบลนาห่อม 

 
ประชาชนในต าบล 

 
- ประชาชนจะลดให้
ความส าคญัศาสนา
น้อยลงและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นจะเริม่
หายไป 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๓๑ 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๓. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
 

ด้านการเกษตร 
๑. ผลผลิตทาง
การเกษตรมีต้นทุนท่ีสูง 
เนื่องการการใช้สารเคม ี

 
ต าบลนาห่อม 

 
เกษตรกรในต าบล 

 
-เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่ม 
ขาดรายได้ที่เพียงพอต่อ
การเลีย้งชีพ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 

 ปัญหาด้านอาชีพ 
๑. ปัญหาการว่างงาน 
 
 
๒. การขาดส่งเสริม
อาชีพ 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - จ านวนประชาชนไม่มี
รายได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนว่างงานมาก
ขึ้น เศรษฐกิจย่ าแย ่

 ปัญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๑.ปัญหาครอบครัว
แตกแยก 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - เด็กและเยาวชนมี
ปัญหาขาดความรัก
ความอบอุ่นมากขึ้น
น าไปสู่ปญัหาอื่น 

 ๒. ปัญหายาเสพติด ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - เกิดอาชญากรรมการ
ลักขโมยเพิ่มขึ้น 

 ๓. ปัญหาคณุธรรม 
จริยธรรม 

ต าบลนาห่อม ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล 
ประชาชนในต าบล 

- ถ้ามีการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมจะ
ท าให้ในอนาคตสังคมจะ
น่าอยู่มากข้ึน 

 ๔. ขาดการส่งเสริม
สุขภาพ 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - ประชาชนเจ็บป่วย
ง่าย สุขภาพอ่อนแอ
ลง 

๔. การพัฒนาด้านการ
บริหาร การเมืองการ
ปกครอง 

ด้านการบริหาร 
การเมืองการปกครอง 
๑. ประชาชน เยาวชน 
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล 
 
 

- เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชน 
ประชาชนเข้าใน
ประชาธิปไตยในทางที่
ผิด ตกเป็นเหยื่อ
การเมือง 
- ยังคงมีการซื้อสิทธิ
ขายเสียงในการเลือกตั้ง 

 ๒. การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ใน
ระดับน้อย 

ต าบลนาห่อม 
 

ประชาชนในต าบล 
 

- การแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงของประชาชน
เป็นไปได้ยากข้ึนเพราะ
ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วม 

   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๓๒ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๕. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาประชาชน
ขาดจิตส านึกไมเ่ห็น
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อม 
๑. ไมม่ีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล
และประชาชนอย่าง
จริงจัง 

 
 
 
ต าบลนาห่อม 
 
 

 
ต าบลนาห่อม 
 

 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 

 
 
 
-เกิดภัยธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มากขึ้น 

 
-แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็น
ที่น่าสนใจ ไม่มี
นักท่องเที่ยว ขาดเม็ด
เงินเข้าสู่ต าบล 

 
๖. การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑. เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนไมส่ามารถใช้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพื่อนบ้าน
สื่อสารระหวา่งกันได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาสาระที่ส าคัญ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริง 
  

ต าบลนาห่อม 
 
 
 
 
 
 
 
ต าบลนาห่อม 

บุคลากรใน อบต. 
และประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 

- การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนลม้เหลว
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรมตามมา 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

การสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยใช้เทคนิค Swot Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  (Strengths) 
๑.๑ ผู้บริหารและสมาชิก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีความมุ่งม่ัน 

ตั้งใจ  ที่จะพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก 
 ๑.๒ บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๓ บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพ้ืนที่ส่งผลให้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

๑.๔ มีวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้เกิดความรัก  ความสมานฉันท์ที่สร้างความจงรักภักดีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.๕ บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๓๓ 

(๒) จุดอ่อนขององค์การ  (Weaknesses) 
๒.๑ ขาดระบบการประเมินแบบมุ่งเน้นผลงาน  ท าให้ ไม่มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่

เหมาะสมส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลงาน 
๒.๒ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
๒.๓ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต่อเนื่อง 
๒.๔ ไม่มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
๒.๕ ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๖ บุคลากรค่อนข้างขาดความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เ พ่ือการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน                      

(๓) โอกาสในการพัฒนา ( Opportunity)     
จากการวิเคราะห์กฎหมายที่เก่ียวข้อง  แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
            ๓.๑ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
ได้ให้อ านาจและบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมหลายด้าน 
                 ๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมยุทธศาสตร์พัฒนา 
“ชาวต าบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี  ๒๕๖๒ ” 

๓.๓  ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการศึกษาดีส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาในอนาคต 
                    ๓.๔  มีสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน 
                    ๓.๕  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

๓.๖  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
สาธารณะ 

๓.๗ รัฐบาลมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  ๓.๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึง
เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสิทธิมนุษยชน 
  ๓.๙ นโยบายการปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการ 
  ๓.๑๐ การเข้าสู้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริม  การค้าขาย
การท่องเที่ยว  และการเคลื่อนย้ายแรงงาน  การจ้างแรงงานให้กับประชาชน                               

   (๔)  อุปสรรคต่อการพัฒนา (Threat) 
   ๔.๑ ขาดการวางแผนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ท า
ให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพ้ืนที่ 

๔.๒  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยังไม่เพียงพอ 
๔.๓  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน            
๔.๔  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและการใช้สารเคมี 

เพ่ิมมากข้ึน 
๔.๕  ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต  การตลาด  การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๓๔ 

๔.๖  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.๗ ค่านิยมท่ีเน้นหนักไปในทางวัตถุนิยม 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินงานของ  อบต.นาห่อม  ในรอบปีที่ผ่านมา (สรุปความพึงพอใจจากการเก็บ

ข้อมูล)  
 ผลการด าเนินงานของ อบต.นาห่อม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี          

(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) พบว่า ผลงานของ อบต.นาห่อม ในภาพรวมทั้ง๕ ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๓๓ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา“ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดี”ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๒๗ และน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยวในต าบลและชุมชน  มีระดับ ความพึงพอใจที่ร้อยละ  ๖.๔๐  เมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ 
ยุทธศาสตร์ พบว่า 

 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดี  ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๘.๘๔  รองลงมาได้แก่ การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๘๒  และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม  ให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๒๘  

 ๒. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๕ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๘๐  และน้อยที่สุดคือมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๑๓  

 ๓. การพัฒนาด้านคนและสังคม  ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน   มีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๗ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๑๓  และน้อยที่สุดคือมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๐๒  

 ๔. การพัฒนาด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม   ในโครงการ / กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๖๗ รองลงมาได้แก่การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๕๒ และน้อยที่สุดคือมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๒๓  

 ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๐๙ รองลงมาได้แก่ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๙๗ และน้อยที่สุดคือการ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๑๑  

 ๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๘๓ รองลงมาได้แก่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๕๙  และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ  ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๑๒ 

 ๗. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลและชุมชน  ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๖.๘๓ รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๖๕  และน้อยที่สุดคือผลการด าเนิน
โครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๐๐ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๓ 

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธะกิจการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม 
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม  สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ได้
ทั้งหมด ๕  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ที ่ แผนงานการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

๒ การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศึกษา กองการศึกษา  
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด  

   แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั รพ.สต. 
หนองบัวอารี 

   สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั พม.จ.
อุบลราชธาน ี

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั  

  การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ส านักงานปลัด  
  การด าเนินการอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด  

๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่
ดีมีประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด  

๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด สนง.ทสจ.
อุบลราชธาน ี

  การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร 
 

ส านักงานปลัด  

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ๑๐ แผน ๔ กอง  
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม   หน้า : ๕๔  

แบบ ผ. ๐๑ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

            

- แผนงานเคหะและชุมชน 24 17,007,000 42 13,296,500 52 20,580,000 48 21,220,000 43 21,390,000 209 93,493,500 
- แผนงานการเกษตร 2 760,000 2 25,300,000 5 3,400,000 4 2,800,000 4 1,800,000 17 34,060,000 

รวม   ๒๖ ๑๗,๗๖๗,๐๐๐   ๔๔ ๓๘,๕๙๖,๕๐๐   ๕๗ ๒๓,๙๘๐,๐๐๐   ๕๒ ๒๔,๐๒๐,๐๐๐   ๔๗ ๒๓,๑๙๐,๐๐๐  ๒๒๖ ๑๒๗,๕๕๓,๕๐๐ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

            

- แผนงานการศึกษา 28 3,779,575 29 3,275,035 35 4,387,000 31 3,777,000 29 3,427,000 152 18,645,610 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

10 585,000 10 585,000 11 965,000 11 985,000 11 985,000 53 4,105,000 

รวม   ๓๘ ๔,๓๖๔,๕๗๕   ๓๙ ๓,๘๖๐,๐๓๕   ๔๖ ๕,๓๕๒,๐๐๐   ๔๒ ๔,๗๒๒,๐๐๐   ๔๐ ๔,๔๑๒,๐๐๐  ๒๐๕ ๒๒,๗๕๐,๖๑๐ 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม   หน้า : ๕๕  

แบบ ผ. ๐๑ 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวติ 

 
 

           

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

8 475,000 6 295,000 6 1,320,000 6 785,000 ๖ 785,000 32 3,660,000 

- แผนงานสาธารณสุข 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 15 1,500,000 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 170,000 3 140,000 4 150,000 3 140,000 4 150,000 18 750,000 

- แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
- แผนงานงบกลาง 5 7,462,000 5 7,613,000 5 7,862,000 5 8,102,000 5 8,362,000 25 39,401,600 

รวม   ๒๔ 8,617,000   21 8,558,000   22 9,842,000   21 9,537,000   ๒๒ ๙,๘๐๗,๐๐๐  ๑๑๐ ๔๖,๓๖๑,๖๐๐ 

4. การพัฒนาด้านการ
บรหิารทีด่ีมปีระสทิธภิาพ 

            

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 995,000 9 959,000 9 975,000 9 975,000 9 975,000 49 ๔,๕๗๕,๐๐๐ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 50,000 3 50,000 4 60,000 4 60,000 4 60,000 18 ๒๘๐,๐๐๐ 

รวม   ๑๖ ๑,๐๔๕,๐๐๐   ๑๒ ๑,๐๐๙,๐๐๐   ๑๓ ๑,๐๓๕,๐๐๐   ๑๓ ๑,๐๓๕,๐๐๐   ๑๓ ๑,๐๕๕,๐๐๐   ๖๗ ๔,๘๕๕,๐๐๐ 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม   หน้า : ๕๖  

แบบ ผ. ๐๑ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ป2ี564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

            

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 40,000 2 60,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 12 340,000 

- แผนงานการเกษตร 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 
รวม ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ 120,000 ๖ ๑๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๗ ๖๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด 108 31,853,575 121 51,780,135 144 40,349,000 134 39,494,000 128 38,584,000 635 202,060,710 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)   องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๗  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
- สายทางแยกปู่ตา – บัว
เจริญ 
- สายทางแยกปู่ตา - วัดป่า 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ 
๑๐ 

เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ สายทาง
แยกปู่ตา –  หมูที่ ๑๐ - ห้วย
ร่องหิน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓ อุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
(ติดตั้งระบบไฟฟ้าสายดับ) 
หมู่ที่ ๑ บ้านนาห่อม 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง
ตามเส้นทาง
สาธารณะและ
ภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอทุ่งศรีอุดม ด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ 
๑ บ้านนาห่อม) 

- ๘๒,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
จ านวน ๕ ต้น 

- ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๘  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๕ อุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
(ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาย
ดับ) หมู่ท่ี ๔ บ้านวังม่วง 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ตามเส้นทาง
สาธารณะและ
ภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ (หมู่ท่ี ๔ 
บ้านวังม่วง) 

- ๔๙,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี ๕ บ้าน 
นาห่อม ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

หมู่บ้านถึงสนามกีฬา 
จ านวน ๘ ต้น 

- ๙๖,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๙  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

วัดบ้านตาโท - หนองโพธ์ิ 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี ๘ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จากหมู่บ้านถึงแยกบ้านโนน
จาน  ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี ๘ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จากหมู่บ้านถึงล าห้วยร่องหิน 
เส้นหน้าวัดระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๐  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ท่ี ๙ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตร
อย่างพอเพยีง 

ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน ๒๐ ต้น 
 

- ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมีไฟฟา้
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี ๑๐ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตร
อย่างพอเพยีง 

หมู่ท่ี ๑๐ - บ้านหนองบัว
อารีย์ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- ๖๐,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓ อุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ (สายดับ) หมู่
ท่ี ๑๐ บ้านนาห่อม 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ตามเส้นทาง
สาธารณะและ
ภายในหมูบ่้าน
ชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (หมู่ ๑๐ บ้าน 
นาห่อม) 

๗๐,๐๐๐ 
 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๑ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จากหมู่บ้านถึงสามแยก
หนองดินเหนียว ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทาง
ท่ีได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าส าหรับการ
อยู่อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๑  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๕ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๑ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัยและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ด าเนินการขยาย
จากหมู่บ้านถึงสามแยกไป
บ้านวังม่วง ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๖ อุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ (ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสายดับ) หมู่ท่ี 
๑๑ บ้านนาห่อม 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ตามเส้นทาง
สาธารณะและ
ภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ท่ี ๑๑ 
บ้านนาห่อม) 

- ๙๔,๕๐๐ - - - จ านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๗ อุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้า (๓ เฟส) ส าหรับ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายไฟฟ้าไป
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ด าเนินงานโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า จากหมู่ท่ี 
๑๑ บ้าน 
นาห่อม – ส านักงาน อบต. 
นาห่อม ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร 

- ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนเข้าถึง
บริการของรัฐ 

ประชาชนได้รับ
บริการของรัฐอย่าง
ถั่งถึง 
 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๒  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๘ อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสายดับ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ 
- ๑๑ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและสร้าง
ความปลอดภยัใน
การเดินทาง และ
การด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(สายดับ) ภายในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ม. ๑ – ๑๑ เป้าหมาย
ให้ครบทุกหมู่บ้าน ภานในปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

มีความสะดวกใน
การเดินทางและมี
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๙ โครงการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและสร้าง
ความปลอดภยัใน
การเดินทาง และ
การด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน
หรือชุมชน ม. ๑ – ๑๑ และ
บริเวณส านักงาน อบต. ปี 
๒๕๖๓- ๒๕๖๕ จ านวน ๓ 
จุด 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

มีความสะดวกใน
การเดินทางและมี
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังใหม่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บ้านนาห่อม - บ้านหนองน้ า
ขุ่น 

๓๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของจ านวน
ถนนท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๓  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี ๑ 
 

เพื่อให้มีถนนลูกรังที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
หมูบ่้าน (ท่ีนานายทองดี) - 
ห้วยร่องหิน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชน
หนองดินเหนียว และชุมชน
หนองดินเหนียว – บ้านวัง
ม่วง หมู่ท่ี ๔ 

๑๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น 

หน้าศาลาประชาคม - วัด
บ้านวังม่วง ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๕,๐๐๐ - - - - จ านวนร้อยละ
ของถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ที่ ๖ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น 

หมู่บ้าน - หนองโดน 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
กว้าง ๔ - ๕ เมตร 

๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๔  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๒๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตหมู่บา้น/
ชุมชน 

๑. หมู่บ้าน - สนามกีฬา 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
๒. ถนนเลียบสันห้วยร่องหิน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตหมู่บา้น/
ชุมชน 

บ้านตาโท - หนองหิน 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
กว้าง ๔ - ๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตหมู่บา้น/
ชุมชน 

บ้านตาโท - บ้านหนองน้ าขุ่น 
ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร กว้าง 
๔ - ๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๕  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๒๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านหนองหิน  
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต าบล 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายที ่๑ ซอยประปา  
สายที ่๒ ซอยศาลา  
สายที ่๓ ซอยในหมู่บ้าน  
สายที ่๔ สายสันห้วยร่องหิน  

๖๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๙ โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งภายในและ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต าบล 

ก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง 
ถนนเชื่อมระหว่างบ้าน 
นาห่อม หมู่ท่ี ๑๐- ๑๑ 
ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร 
กว้าง ๔-๕ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๖  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ บ้านโนนจาน 
(อบ.ถ.๑๓๔๐๑๖) 

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน ม.๒ (ซอย ๒ ทิศ
เหนือ) -  แยกไปหนองสีขา 
(อบ.ถ.๑๓๔๐๑๖) ระยะทาง 
๒๔๐ เมตร 

- - ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๒ บ้านโนนจาน 
(อบ.ถ.๑๓๔๐๑๒ - 
ถนนชุมชนหนองดิน
เหนียว) 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่
ท่ี ๒ ชุมชนหนองดินเหนียว  
(อบ.ถ.๑๓๔๐๑๒ ) กว้าง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๒,๑๗๐ เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี ๒ (ซอย ๑ โรงเรียน
บ้านโนนจาน ทิศใต้) -  
ถนน อบ๔๐๓๕ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน ม.๒ ซอย ๑ 
โรงเรียนบ้านโนนจานทิศใต้) 
ถนน อบ๔๐๓๕ (อบ.ถ.
๑๓๔-๐๑๕) ระยะทาง ๗๐ 
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๗  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๔ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้าน
หนองน้ าขุ่น 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริม ข้าง
โรงเรียน - วัดป่าสันติธรรม 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ เมตร  

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๕ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ท่ี ๓ บ้าน
หนองน้ าขุ่น 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองน้ าขุ่น-บัวเจริญ (ถนน
เข้าหมู่บ้าน) ระยะทางรวม 
๑,๕๐๐ เมตร (อบ.ถ. ๑๓๔ - 
๐๐๒) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๖ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต ถนนซอย
ภายในภายหมู่บ้าน หมู่
ท่ี ๓ บ้านหนองน้ าขุ่น 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งโดยใช้
ผลผลิตการเกษตร
จากท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บ้าน 
ปี ๖๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- ๒๙๓,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๘  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านวังม่วง 

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หน้าศาลาประชาคม ระยะทาง 
๘๐ เมตร 

- ๑๗๖,๐๐๐ - - - ร้อยละของจ านวน
ถนนที่เพ่ิมขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๘ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต ถนนซอย
ภายในภายหมู่บ้าน หมู่
ท่ี ๔ บ้านวังม่วง 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริม ถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๕ บ้านค านกเปล้า 
อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๒ 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านค านกเปล้า – หนองน้ าขุ่น 
ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  
ปี ๖๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 
 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๙  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๕ บ้านค านกเปล้า 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านค านกเปล้า – บัวเจริญ 
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ระยะทางไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ 
เมตร/ปี 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๑ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต ถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ 
บ้านค านกเปล้า 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริม ถนน
ซอยภายในหมู่บ้าน ปี 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร /ปี 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ 

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนสายเดชอุดม ถึง
สามแยกเส้นทางหน้าศพด. 
หนองบัวอารีย์ - ตาโท 
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร กว้าง 
๔ - ๕ เมตร  

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของจ านวน
ถนนที่เพ่ิมขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๐  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑) แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ถนนเดิมแยกถนนสาย 
เดชอุดม ถึง สามแยกเส้นทาง
หน้า ศพด.หนองบัวอารีย์ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๘๖,๐๐๐ - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๖ บ้านหนองบัว
อารีย์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ซอยภายในหมู่บ้าน 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๕๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๕๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๖ บ้านหนองบัว
อารีย์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
รอบสนามกีฬาชุมชน 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๑๑๒ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  

- - ๒๐๐,๐๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๑  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๗ บ้านตาโท 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากหมู่บ้าน – วัดตาโท 
ระยะทางรวม ๑,๓๐๐ เมตร 
เมตร 
ปี ๖๒ ระยะทาง ๖๔ เมตร 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๗ บ้านตาโท 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากหมู่บ้าน - โนนจันทร์ กว้าง 
๔ เมตร ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร  

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๘ โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี ๗ บ้านตาโท 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๗ บ้านตาโท 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๕๓๖.๗๐ ตารางเมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม 

- ๗๑๓,๐๐๐ - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๒  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๗ บ้านตาโท 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตสายจากหมู่บ้าน
ตาโท - หนองหิน ระยะทาง
รวม กว้าง ๔ เมตร ๑,๐๐๐ 
เมตร  

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๘ บ้านหนองจิก 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
รอบหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร กว้าง ๔ - ๕ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๘ บ้านหนองจิก 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ซอยข้างศาลา ระยะทางไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๒ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีต ถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘ 
บ้านหนองจิก 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริม ถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ระยะทางไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร /ปี 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๓  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๘ บ้านหนองจิก 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกกลางบ้าน - บ่อ
บาดาล ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร กว้าง ๔ - ๕ เมตร 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๙ บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หมู่บ้าน – วัดหนองหินใหม่ 
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร 

๔๑๒,๕๐๐ ๔๑๒,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น  

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๙ บ้านหนองหิน 
(สายประปาหมู่บ้าน) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตสายประปา
หมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๔  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  งบประมาณ   ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๙ บ้านหนองหิน 
(สายศาลาประชาคม) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตสายศาลา
ประชาคม กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม 

- ๑๒๓,๐๐๐ - -  ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๙ บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หมู่บ้าน – บ้านตาโท กว้าง 
๕.๐๐ เมตร ะยะทาง 
๑,๕๐๐ เมตร  

  ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น  

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๑๐ บ้านนาห่อม 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี ๑๐ บ้านนาห่อม 
- ซอยภายในหมู่บ้าน 
– ซอยจากหมู่บ้านไปบ้าน
โนนจาน  
ขนาดกว้าง ๔ - ๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
รวม ๕๐๐ เมตร 

- ๙๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น  

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๕  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ถนนเดิมภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านนาห่อม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและการ
ขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางบ้าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑๑ บ้านนาห่อม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและการ
ขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๑ บ้าน
นาห่อม ระยะทาง ๑๐๙ เมตร 
 

- ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ถนนท้องถิ่นท่ี
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑๑ บ้านนาห่อม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและการ
ขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑๑ บ้านนาห่อม สายหลัง 
อบต.นาห่อม โดยมีเป้าหมาย 
ดังน้ี 
- ปี ๖๓ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
- ปี ๖๔ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
- ปี ๖๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ถนนท้องถิ่นท่ี
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๖  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๖๒ โครงการซ่อมแซม/
ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเดชอุดม – นาห่อม 
(สาย อบ. ๒๑๙๒) - 
สามแยกโพนเมือง 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลาดยางที่ใช้งาน
มาเป็นเวลานาน
ให้มีสภาพท่ี
สามารถสัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร  โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๒๑๐ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของถนนท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต าบล 

อบจ.
อุบลราชธานี 

๖๓ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงคุณภาพถนน
ด้วยยางธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและการ
ขนส่งโดยใช้
ผลผลิต
การเกษตรจาก
ท้องถิ่น 

งานก่อสร้าง/ปรับปรุงคุณภาพ
ถนนด้วยยางธรรมชาติ  
(ยางพารา)  
- ปี ๖๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
- ปี ๖๓ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
- ปี ๖๔ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
- ปี ๖๕ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นท่ีพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๔ โครงการงานเสริมผิว
พาราแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากบ้าน
หนองบัวอารีย์ หมู่ท่ี ๖ 
- บ้านตาโท 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

งานเสริมผิวพาราแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
นาห่อมก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

- เส้นทางคมนาคม
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๗  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๖๕ โครงการถนนคลอง
ระบายน้ าสู่ใต้ดิน 
(ระบบปิด) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ระบายน้ าและกัก
เก็บน้ าสู่ใต้ดินไว้ใช้
อุปโภคบริโภคใน
อนาคต 

งานก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบทางระบายน้ าไร้ท่อ
ภายในหมู่บ้าน เป้าหมาย  
-  หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ 
-  หมู่ที่ ๗ บ้านตาโท 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีแหล่ง
สะสมน้ าไว้ใช้ใน
ภาคการเกษตร
หรือการอุปโภค
บริโภคในอนาคต 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๖ โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินระบบปิด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ระบายน้ าและกัก
เก็บน้ าสู่ใต้ดินไว้ใช้
อุปโภคบริโภคใน
อนาคต 

คลองระบายน้ า/บ่อผันน้ า โดย
มีเป้าหมาย ดังนี ้
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ จุด 
- ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕ จุด 
- ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕ จุด 
- ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีแหล่ง
สะสมน้ าไว้ใช้ใน
ภาคการเกษตร
หรือการอุปโภค
บริโภคในอนาคต 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๗ โครงการก่อสร้างที่เก็บ
อุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บ
อุปกรณ์ของหมู่บ้าน 

อาคารห้องเก็บของ จ านวน ๑ 
แห่ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาห่อม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนได้เก็บ
อุปกรณ์ส่วนให้เป็น
ที่เป็นทางและไม่
สูญหาย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๘ โครงการหอกระจายขา่ว
ภายในศาลา หมู่ที ่๔ 

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน
ให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้ตามปรกติ 

หอกระจายขา่ว จ านวน ๑ แห่ง  
หมู่ที่ ๔ บา้นวังม่วง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 
 

๗๐,๐๐๐ - - - - จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จาก
หอกระจายขา่วที่ได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุม 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๘  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๖๙ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที ่๕ 

- เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้านให้มีสภาพที่
ใช้งานได้ตามปรกติ 

หอกระจายขา่ว จ านวน ๑ แห่ง 
(หมู่ที่ ๕ บา้นค านกเปล้า) ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 
 

๗๐,๐๐๐ - - - - จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ 
จากหอกระจาย
ข่าวที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๐ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ 

- เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ๕ บ้านค านกเปล้า 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๑ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน วางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ าประปา 
หมู่ท่ี ๖ 

- เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ๖ บ้านหนองบัวอารีย์ 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๒ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ 

- เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ๗ บ้านตาโท 
ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๙  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๗๓ โครงการก่อสร้างขยาย
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘ 
บ้านหนองจิก 

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในหมู่บ้าน
และชุมชน 

การวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

- ๙๗,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๔ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านนาห่อม 

เพ่ือการปรับปรุง 
ซ่อมบ ารุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้
สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล ขนาด 
๓.๖๐ x ๓.๖๐ เมตร สูง 
๑๑.๙๐ เมตร ปริมาตรความจุ 
๑๐ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑ 
แห่ง 

๔๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดได้
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๕ โครงการปรับปรุงฝายน้ า
ล้น หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ฝายชะลอน้ าล าห้วยอารีย์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของแหล่ง
น้ าท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
และส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๐  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๗๖ โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วย
ขี้หน ูหมู่ ๑๐ บ้านนาห่อม 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของแหล่ง
น้ าท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๗ โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านหนองบัวอารีย์ 
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อใช้ในงาน
ประชุมประชาคม
หรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้านและ 
อบต.นาห่อม 

อาคารศาลาประชาคม
อเนกประสงค์  จ านวน ๑ หลัง 
พื้นท่ีด าเนินการ บริเวณสถานี
อนามัยเก่า (บ้านหนองบัว
อารีย์ หมู่ท่ี ๖) 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนประชาชน
ผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของหมู่บ้าน/
อบต.เพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๘ โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือนเพื่อ
ลดอุบัติเหตุ
การจราจร 

เพื่อติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนบริเวณจุด
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือลด
อุบัติเหตุใน
การจราจร 

ติดตั้งไฟไฟกระพริบเตือน 
จ านวน ๑ แห่ง/ปี 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนจุดติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน
เพื่อลดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้น 

ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ
การจราจร
ภายในชุมชน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๙ โครงการก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๑  แห่ง 

๔,๐๔๐,๐๐๐ - - - - จ านวนผู้รับ
บริหารท่ีเพิ่มขึ้น 

สถานท่ีราชการ
เป็นมิตรและ
เหมาะสมกับ
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๑  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘๐ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาห่อม 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
บริการสาธารณะ
และการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของท้องถิ่น 

การปรับปรุงอาคารส านักงาน 
ท าการกั้นผนังแบ่งห้องภายใน
อาคาร และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบอาคาร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ห่อมก าหนด 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีขอรับ
บริการเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจงาน
บริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อพัฒนางาน
บริการและการ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

การก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๕.๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อมก าหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่ขอรับ
บริการเพิ่มขึ้น 

ผูสู้งอายุและผู้
พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๒ โครงการก่อสร้างที่จอด
รถจักรยานยนต์ อบต. 
นาห่อม 

เพื่อก่อสร้างที่จอด
รถจักรยานยนต์ 
ส าหรับบริการ
ประชาชนในการ
มาติดต่อราชการ 

จ านวน ๑ แห่ง - - ๗๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้รับ
บริหารสาธารณะ
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๒  

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 

 เพื่อปรับสภาพภูมิ
ทัศน์รอบท่ีท าการ 
อบต.นาห่อมให้มี
ความสวยงามและ
เหมาะสม 

จ านวน ๑ แห่ง - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับการ
บริการในสถานท่ี
ราชการท่ีสวย
งานและ
เหมาะสม 

กองช่าง อบต
นาห่อม 

๘๔ โครงการก่อสร้างรั้วแนว
เขตท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 

- เพื่อก่อสร้างรั้ว  
ป้องกันแนวเขต
และท่ีท าการ 
อบต.นาห่อม 

รั่วแนวเขตพื้นท่ีส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม ความยาวไม่น้อยกว่า  
200 เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

อาคาร สถานท่ี
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
มีความปลอดภัย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๕ โครงการก่อสร้างรั้วแนว
เขตสาธารณะประโยชน์ 

- เพื่อก่อสร้างรั้ว  
ป้องกันแนวเขตท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีต าบลนาห่อม 

รั่วแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตต าบลนาห่อม 
1 แปลง/ปี 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน
พื้นท่ีท่ีได้รับการ
คุ้มครอง 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ท่ี
สาธารณะร่วมกัน
ได้อย่างเท่าเทียม 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา  (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการอาหารเสริม  
(นม ) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เพ่ือจัดให้มีอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบลนาห่อม 
จ านวน ๔ แห่ง 
- ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๖๕ คน 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖๔ คน 
- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ
การไว้ ปีละ ๒๘๐ คน 

๕๐๗,๗๙๓ ๕๐๕,๘๗๗ ๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการอาหารเสริม  
(นม ) ส าหรับเด็กก่อน
ประถมวัย (ศพด.) 

เพ่ือจัดให้มีอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
- ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ
การไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 

๒๑๐,๗๘๒ 
 

๑๗๒,๔๕๘ 
 

๑๙๒,๐๐๐ 
 

๑๙๒,๐๐๐ 
 

๑๙๒,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ
ให้กับเด็กนักเรียน  

โรงเรียนในเขตต าบลนาห่อม 
จ านวน ๔ แห่ง 
- ปี ๖๑ จ านวน ๒๖๕ คน 
- ปี ๖๒ จ านวน ๒๖๔ คน 
- ปี ๖๓-๖๕ ประมาณการไว้ ปี
ละ ๒๘๐ คน 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๕๖,๐๐๐ 
 

๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถว้น
ตามหลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๔ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย
(ศพด.) 

เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการให้กับ
เด็กก่อนปฐมวัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
- ปี ๖๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
- ปี ๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๖๓-๖๕ ประมาณการไว้ 
ปีละ ๑๐๐ คน 

๕๓๙,๐๐๐ ๔๔๑,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 
 

๔๙๐,๐๐๐ 
 

๔๙๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหาร 
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือแสดงผลงาน
ด้านวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๓  แห่ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาการ
เรียนรู้เด็กเล็กได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าป ี

- เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้แสดง
ความสามารถ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม จ านวน  ๓  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวยัก่อน
ปฐมวัย 

- ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็ก
ก่อนปฐมวยั 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา  (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๗ โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ประจ าต าบล 

เพ่ือจัดให้แหล่งการ
เรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ภายในต าบล  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๓  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ใช้บริการ
เพ่ือศึกษาหา
ความรู้ 

เด็ก และเยาวชนมี
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ิม
มากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการส่งเสริมความรู้
ก่อนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนของท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจก่อนเข้าสู่
อาเซียน 

ประชาชนใน, เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลนาห่อม 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กเล็ก/
ประชาชนที่ใน
ต าบลเข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถพัฒนา
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองอาเซียน
แก่ประชาชน,เด็ก
และเยาวชน 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม จ านวน  ๓  แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวัย
ก่อนปฐมวัย 

เด็กเล็กก่อนปฐมวัย
มีทักษะการเรียนรู้
ประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๖ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๐ โครงการมายาทงามสืบ
สานวัฒนธรรม 

- เพื่อปลูกฝัง
กิริยามารยาทท่ี
เหมาะสมถูกต้อง
ตามบริบทของ
สังคมไทย 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม จ านวน  ๓  แห่ง 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวัย
ก่อนปฐมวัย 

- ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็ก
ก่อนปฐมวัย 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจัดหาเครื่อง
เล่นส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและได้รับ
เครื่องเล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
สวยงานและได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

- ศพด.ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
แลดูสวยงานและ
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๗ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๓ โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน,วัสดุ
อุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

- เพื่อจัดหาเครื่อง
เล่นส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยทีได้รับ
บริการ 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการเรียนการ
ส่อนในสถานศึกษา
ท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในอัตราท่ีได้รับจัดสรรต่อคน
ต่อปี 
- ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ
การไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 

๑๘๗,๐๐๐ 
 

๑๕๓,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๘ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในอัตราท่ีได้รับจัดสรรต่อคน
ต่อปี 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ
การไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 

- 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมี
โอกาสทาง
การศึกษาท่ีเท่า
เท่ียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในอัตราท่ีได้รับจัดสรรต่อคน
ต่อปี 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ
การไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 

- 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมี
โอกาสทาง
การศึกษาท่ีเท่า
เท่ียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๘๙ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๗ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ในอัตราท่ีได้รับ
จัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
ประมาณการ ปีละ ๑๐๐ คน 

- 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเท่า
เท่ียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในอัตราท่ีได้รับ
จัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน 
- ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
ประมาณการ ปีละ ๑๐๐ คน 

- 
 

๓๘,๗๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเท่า
เท่ียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๙ โครงการจัดหาเครื่อง
กรองน้ าด่ืมสะอาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจัดหาเครื่อง
กรองน้ าด่ืมสะอาด
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

-เด็ก และเยาวชน
ได้รับน้ าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดถูก
หลักอนามัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๒๐ โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล่น 

- เพื่อปรับปรุง
สนามเด็กเล่นให้มี
มาตรฐานและ
ความปลอดภัย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ด าเนินการ
ปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กเล็กได้รับสนาม
เด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๑ โครงการปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานหรือ
กลับสู่สภาพเดิม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ด าเนินการ
ปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการเรียนการ
ส่อนในสถานศึกษา
ท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๒ โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เป็นการป้องกัน
โรคภัยแก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

-เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
- ป้องกันโรคภัย
ภายในศูนย์ฯ 
- เด็กไม่ขาดเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๑ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๒๓ โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บัวอารยี-์ตาโท            
หมู่ที่ ๖  

เพื่อก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองน้ าขุ่น 

รัว้คอนกรีต จ านวน  ๑  แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- 
  

- 
 

จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

-เป็นการปรับปรุง 
ศพด.ให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
  

๑๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

-เป็นการปรับปรุง 
ศพด.ให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๕ โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อสร้างเสริมการ
เรียนรู้ในผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็และสื่อ
การเรียนการสอน, 
มัลติมีเดียผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - - จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กก่อนวยัเรียนได้
เรียนรู้ประสบการณ์
ต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๖ โครงการติดตั้งร้ัวตาข่าย
สนามเด็กเล่น 

- เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๒๗ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือปรับปรุงหรือ
ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการบริการ
สาธารณะที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๘ โครงการหนูน้อยรักโลก - เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่
เด็ก ๆ และเยาวชน 

เด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาห่อม 
จ านวน ๓ แห่ง 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ก่อนปฐมวัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- เด็กและเยาวชน
ได้รับการเสริมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๙ โครงการก่อสร้างศาลา
พักผ่อนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

ผู้ปกครองหรือผู้มา
ติดต่อราชการมีที่ผัก
ผ่อนเพ่ือรอราชการ
หรือรอรับบุตรหลาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๐ โครงการติดตั้งผ้ามา่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๑ โครงการจัดท าชั้นวาง
รองเท้าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดท า, จัดหา
ชั้นวางรองเท้า
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
นาห่อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๒ โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๓ โครงการเต้นแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร้าง
กิจกรรมและ
สุขภาพแก่เด็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กก่อนวัยเรียนร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมแก่เด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๔ โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการดูแลเด็ก
ก่อนประถมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาห่อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
ในการท างานที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๔ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๕ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และปัญหา
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสม 

เพ่ือการป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพ
และสังคมจาก
พฤติกรรมทางเพศ
ไม่เหมาะสมของ
วัยรุ่น 

การอบรม แนะแนว สร้าง
ทัศนคติให้แก่เยาวชน เด็ก
นักเรียนในพ้ืนที่ต าบลนาห่อม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔๐ คนต่อ
ป ี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

สร้างค่านิยมการ
เรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๖ โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
ยาเสพติดส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของ 
ยาเสพติด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ลดความเสี่ยงของ
ปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๗ โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล 
นาห่อม 

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล 
นาห่อม 

เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
นาห่อมที่อยู่ในระบบการศึกษา 
และนอกระบบการศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชน  ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและการ
เล่นกีฬาให้กับ
ประชาชน 

การแข่งขันกีฬา ส าหรับ
ประชาชน และเยาวชน 
ท้ังหมด ๑๑ หมู่บ้าน นักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวนไม่
น้อยกว่า ๔๐๐ คน/ปี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา 

ประชาชนมี
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
ภายในกับชุมชน  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กก่อนประถมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาห่อม 

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

การแข่งขันกีฬา ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ังหมด ๓ แห่ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็กก่อน
วันเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้
แสดงออกและ
ส่งเสริมให้รัก
การออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬาส าหรับประชาชน 
ท้ังหมด ๑๑ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๖ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔ โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา/ลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจ า
ต าบล 

เพื่อจัดให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์
ประจ าต าบล 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกีฬา
ชุมชน หมู่ท่ี ๖ โดยด าเนินการ 
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จัดกิจกรรม/ประร าพิธีการงาน
แข่งขันกีฬา กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร 
- งานปรับปรุงหรือก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ 
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้า จ านวน ๓ ต้น 
พร้อมพาดสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐาน
งานไฟฟา้ 
- งานติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์ 
- งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๘ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - ๓๘๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา 

ประชาชยมี
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๗ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๕ โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์  และ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาห่อม 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน/ปี 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

อนุรักษ์ประเพณี 
และส่งเสริมการ
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคคล
แต่ละช่วงวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปี  

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟให้
คงอยู่สืบไป  

จัดประเพณี ประกวดขบวนแห่
บั้งไฟของหมู่บ้านในเขตต าบล 
นาห่อมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้สืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแข่งว่าว เป่า
โหวต และสมโภช
ศาลหลักเมือง 
ประจ าปี 

เพื่อเป็นการสืบสาน
งานประเพณีของ
อ าเภอ ประเพณี
แข่งว่าว เป่าโหวต 
สมโภชศาล 
หลักเมือง 

จัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณี 
และการแสดงสินค้าชุมชน มี
เป้าหมาย จ านวนประชาชนที่
เข้าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ปี 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
ของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

ชุมชมได้สืบสาน
ประเพณีแข่ง
ว่าว เป่าโหวต 
และสมโภช
ศาลหลักเมือง
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๘ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘ โครงการปฏิบัติธรรม
น าชีวิต 
 

เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมศีลธรรม
อันดีให้กับ
ประชาชน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตตาม
วิถีของชาวพุทธ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก 
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก และเยาวชน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ โครงการ ลด ละ เลิก
อบายมุข งดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพ่ือรณรงค์, ส่งเสริม
และสนับสนนุให้
ประชาชนได้สร้าง
จิตส านึกในการลดละ
เลิกอบายมุข 

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก
อบายมุข ร่วมกับวัด หมู่บ้าน/
ชุมชน และอบต. ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ เดือน/ปี 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ราษฎรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตตาม
วิถีของชาวพุทธ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๙๙ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๑ สนับสนุนโครงการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  
 

- เพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา
ให้กับ อปท. /อ าเภอ
ทุ่งศรีอุดม/จังหวัด
อุบลราชธานี  

การจัดขบวนแห่เทียนของ
อ าเภอร่วมงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาประจ าปีจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน ๑ ขบวน  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ 

อนุรักษ์งาน
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่คู่ชุมชน
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและคณุภาพชีวิต 

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการตั้งศูนย์ 
เฉพาะกิจป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และอุบัติเหตุ
การจราจรช่วงเทศกาล
วันหยุดประจ าปี 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกการจราจร 
และช่วงเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่  และวัน
สงกรานต ์

ตั้งจุดบริหารประชาชน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และจัดระเบียบจราจร จ านวน  
๒ คร้ัง/ปี 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ลดลง 

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาช่วงเทศกาล
วันหยุดปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรจัดตั้ง/เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือพัฒนางาน
ป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป 
หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร.) จ านวนไม่
น้อยกว่า ปีละ ๑๐ คน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละของ  
อปพร. ที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมในงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ภายในชุมชน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ 
คน/ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ  
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมในงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๑ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและคณุภาพชีวิต 

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔ โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 

เพ่ือพัฒนางาน
ป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ของ อบต.นาห่อม 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ  
อปพร.ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมในงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๕ โครงการซักซ้อม
แผนการปฏิบัติในการ
เผชิญเหตุในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

เพ่ือซักซ้อมแนวทาง
ในการด าเนินการ
ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

ผู้น าชุมชน อปพร. นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน/ป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิม
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๖ โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดปัญหา
ฝุ่นละออง หมอกควัน
ไฟป่า 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ถึงผลกระทบของ
หมอกควันจากการ
เผาไหม้ 

ผู้น าชุมชน อปพร. นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน/ป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลดปัญหามลพิษ
ในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๗ โครงการก่อสร้าง
ระบบจ่ายน้ าส าหรับ
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนระบบ
กักเก็บและจ่ายน้ า จ านวน ๒ 
แห่ง พื้นท่ีด าเนินการ บริเวณ
ส านักงาน อบต. และภายใน
หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐. - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

งานการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
ภายในต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและคณุภาพชีวิต 

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘ โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งเสาอากาศวิทยุ
สื่อสาร ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.นาห่อม 

เพื่อใช้ในงาน
ป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เสาอากาศสถานีแม่ข่ายวิทยุ
สื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ส่วน
ควบต่างๆ จ านวน ๑ จุด 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

งานการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
ภายในต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๙ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) เพื่อ
รักษาความสงบและ
ความปลอดภัยท่ัวไป
ในสถานท่ีราชการ
และหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อเฝ้าระวังและ 
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ราชการและ
ประชาชน 

การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงท่ี 
- ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร
จ านวน ๕ ชุด 
- ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
จ านวน ๔๕ ชุด 
- พร้อมอุปกรณ์ บันทึกภาพ 
กระจายสัญญาณ ควบคุมและ
จัดการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน ผู้ท่ี
เดินทางหรือ
นักท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาในเขต
ต าบลนาห่อมมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและคณุภาพชีวิต 

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน   

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน 
 

จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั
บ้า ร้อยละ 100 ของสนัข/แมว
ในพื้นที่ต าบลนาห่อม 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ลดลง 

สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
สาธารณสุขแก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเร่ือง 
กฎหมายสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ และ
กฎหมายท้องถิ่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาสุขภาพ
และสภาวะ
แวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๓ สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน ดา้น
การพัฒนาสาธารณสุข
ภายในหมูบ่้าน/ชุมชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมการดูแล
สุขภาพและการ
บริการสาธารณสุข
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๔ 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการดูแลใส่ใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ
ภายในพื้นท่ีต าบล
นาห่อม 

กิจกรรมการฝึกอบรม 
ผู้สูงอายุ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้การ
พัฒนา 

ผู้สูงอายุภายใน
พื้นท่ีต าบลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้พิการภายใน
พื้นท่ีต าบล 
นาห่อม 

กิจกรรมการฝึกอบรม ผู้สูง
พิการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
พิการที่ได้การ
พัฒนา 

ผู้พิการภายในพื้นท่ี
ต าบลมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ท่ีขาดแคลน
บ้านพักอาศัย 

การก่อสร้าง/ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้/คนยากจน 
จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ 
หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิต 

๓.๔ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 
 

- เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ประชาชน/กลุ่ม
อาชีพภายในต าบล 

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือ
ประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่
น้อยกว่า  ๕๐ คน/ปี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมรีายได้
เพิ่มให้กับครอบครัว
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสิทธิและ
บทบาทสตรีต าบล 
นาห่อม 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของสตรี
และการมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่น 

การอบรมให้ความรู้สร้าง
ทัศนคติให้แก่ผู้หญิงทุกช่วงวัย
ในพื้นท่ีต าบลนาห่อม จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คนต่อปี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้หญิง
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ 

ขับเคลื่อนการการ
พัฒนาต าบลนา
ห่อมโดยการมีส่วน
ร่วม 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการส่งเสริมชุมชน
หมู่บ้านน่าอยู่ประจ าปี 

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน หมู่บ้านให้
ดูดีสวยงาม
บ้านเมืองน่าอยู่ 

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน จ านวน  ๑๑ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 
 

๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๔ โครงการอบรมสร้าง
พลังชุมชนป้องกัน 
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษภัยของยาเสพ
ติด 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละ
ประชาชนท่ีมีการ
ติดยาเสพติด
ลดลง 

หมู่บ้านและชุมชนมี
ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๖ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิต 

๓.๕ แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการอบรมให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 

- เพ่ือพัฒนาเกษตร
อินทรีย์และ
คุณภาพชีวิต
เกษตรกรในต าบล 

การอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

การใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายในภาค
การเกษตรลดลง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๗ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

๓.๖ แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพ่ือจัดให้มี
สวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในต าบล 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุตัง้แต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ภายนพื้นที่ต าบล 
นาห่อม 

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๘๑๑,๖๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๒๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงพิการ เพื่อจัดให้มี
สวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการ 

สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการภายในพ้ืนที่
ต าบลนาห่อม 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับเงิน
สวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดให้มี
สวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ภายใน
พ้ืนที่ต าบลนาห่อม 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผูป้่วยเอดส์ได้รับ
เงินสวัสดิการอย่าง
ครบถ้วนและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๘ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและคณุภาพชีวิต 

๓.๖ แผนงานงบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาห่อม 

เพ่ือจ่ายเงินสนับสนุน
สุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาห่อม
กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมสุขเสริมสุขภาพ 
ส าหรับบริการประชาชน  
11 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๕ โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตส าหรับ ผู้สูงอายุ 
เด็ก และประชาชน
ทั่วไป 

ผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ และ
ประชาชนทั่วไป ก าหนด
เป้าหมายให้มีสมาชิกกองทุน
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการ 

มีการช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการ
ให้กับประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๐๙ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการอบรม/ศึกษาดู
งานเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น  

พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร 
และสมาชิก อบต.และผู้
สังเกตการณ์ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
. 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการอบรมการ
ป้องกัน, ปราบปราม
การทุจริตผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร 
และการอบรมจริยธรรม
ในองค์กร 

เพื่อสร้างเสริม
จริยธรรมในเรื่อง
ของผลประโยชน์
ทับซ้อนภายใน
องค์กร 

พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร 
และสมาชิก อบต.และ
ประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ผู้บริหาร และ
สมาชิก อบต.มี
จิตส านึกในการ
ป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ ค่าจ้างการประเมินผล
วัดระดับความความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต.นาห่อม 

เพื่อส ารวจและ
ประเมินผลข้อมูล 
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ส ารวจข้อมูลการบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
ประชาชนในเขตต าบล อย่าง
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การงานบริการ
สาธารณะของ 
อบต.ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔ โครงการกิจกรรม  ๕  ส เพ่ือส่งเสริมบุคลากร
ให้มีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด  
สถานที่ท างานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สถานที่ท างานรักษา
ความสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๕ โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษ ี

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม 

การจัดเก็บและบันทึก
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี ร่วมทั้ง
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้ารับ
บริการของ อบต. 

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ภาษีเพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 

๖ โครงการสร้างแรงจูงใจ
ในการออกจัดเก็บภาษี 

เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการ
ออกจัดเก็บภาษี จ านวน  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้ารับ
บริการของ อบต. 

- ท า อบต. ได้รับ
ทราบข้อมูลความพึง
พอใจของประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๗ โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดการผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ทั้งหมด ๑๑ 
หมู่บ้าน 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในวิธี
ประชาธิปไตยของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๑ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๘ โครงการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

กิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๙ โครงการสนับสนุนร่วม
จัดท าแผนชุมชนเพ่ือ
บูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือร่วมสนับสนนุใน
การจัดท าแผนชุมชน
ภายในต าบล 

ผู้น าชุมชน และประชาชน
ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

ต าบลนาห่อมได้รับ
การพัฒนาในตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธ ิ

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๑๐ โครงการสนับสนุนศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ให้แก่ อปท. ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้ง
สถานที่กลาง เป็นผูด้ าเนินการ
แทน จ านวน ๑ แห่ง 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑. ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการ 
๒. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๑ โครงการก่อสร้างซุ้ม
ถวายดอกไม้จันทน์ 

เพื่อร่วมถวาย
ดอกไม้จันทน์เน่ือง
ในโอกาสงานพระ
ราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพระ
บาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบ
ขนาดเล็ก (กว้าง ๓.๐๐ x สูง 
๔.๕๐ เมตร) พร้อมพระบรม
ฉายาลักษณ์ ตามแบบส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
จ านวน ๑ ซุ้ม 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๒๐ ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมถวายความ
จงรักภักดี เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๑๒ โครงการงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์เนื่องใน
โอกาสงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

เพื่อร่วมถวายความ
จงรักภักดีและความ
อาลัยรักใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
๙ 

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมถวายความ
จงรักภักดี เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๓ โครงการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

เพื่อเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์พระราช 
กรณียกิจ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๑ เดือน 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ ๒๐ ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมถวายความ
จงรักภักดี เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๑๔ โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง
ภายในชุมชนและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

การก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ จ านวน ๒ ซุ้ม พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ รายละเอียดอื่น 
ตามแบบ อบต.นาห่อม 
ก าหนด 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมถวายความ
จงรักภักดี เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๔ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดมีีประสิทธิภาพ 

๔.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการ อบต.บริการ
เคลื่อนที่ร่วมพัฒนา
ต าบล 

เพ่ือบริการนอก
สถานที่ให้กับ
ประชาชนในด้าน 
ต่าง ๆ 

ผู้น าชุมชน และประชาชน
ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือพัฒนาประชาชน
ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน และประชาชน จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน/ปี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียนมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการเวทีประชาคม
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และความ
ต้องการของ
ประชาคม 

จัดเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อย ระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต าบล อย่าง
น้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
บริหาร อบต. 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการพัฒนา
ของ อบต. อย่าง
แท้จริง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๔ โครงการส่งเสริมพลเมือง
ดีวิธีประชาธิปไตย 

เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจวิธี
ประชาธิปไตยระดับ
ชุมชน 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน และประชาชน จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน/ปี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนมี
ทัศนคติตามวิธี
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่   ๕ การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

๕.๑ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการธนาคารขยะ 
ต าบลนาห่อม 

เพ่ือส่งเสริมให้คน
ในชุนชนรู้จักการ
ขัดแยกขยะและ
เพ่ิมรายได้ 

เชิญชวนการสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนธนาคาร ทั้ง  ๑๑  
หมู่บ้าน มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือน 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรู้จักการ
คัดแยกขยะและมี
รายได้จากขยะ 
รีไซเคิล 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการอบรมการคัด
แยกขยะหมู่บ้าน/ชุมชน
สู่ต าบลปลอดขยะ 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะภายใน
ครัวเรือน 

การฝึกอบรมคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน ไม่น้อยกว่าปี
ละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ
ครัวเรือนท่ีลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะมูล
ฝอยตกค้าง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อจัดกิจกรรม
สร้างจิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม
รณรงค์ ท าความสะอาด/
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ของ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

คนในชุมชนมีจิตใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๖ 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่   ๕ การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

๕.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการปลูกต้นไม้
ตามท่ีสาธารณะ 

- เพื่อปลูกต้นไม่ตาม
เส้นทางถนน
สาธารณะภายใน
ต าบลให้เกิดความ
ร่มรื่นและสวยงาม 

สนับสนุนการปลูกต้นไม้ ของ
ผู้น าชุมชน ประชาชน และ
เยาวชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ต้น/ปี 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ต าบลนาห่อมมีพื้นท่ี
ป่าในต าบลเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าเดิม 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการอบรมเพื่อ
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้  และ
ปลูกฝังจิตส านึกใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน และประชาชน จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

คนในชุมชนมีจิตใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการคืนชีวิตสู่พื้น
น้ าและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ปล่อยปลาและสัตว์
น้ าเพ่ือขยายพันธ์
ปลา,สัตว์น้ าสู่
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ า, ห้วยสาธารณะ
ภายในต าบล ไม่น้อยกว่าปีละ 
๑๐,๐๐๐ ตัว 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ชุมชนมีวิถีการ
ด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๗ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รบั รับผดิชอบ
หลัก 

๑ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
ครก – น้้าขุ่น (สาย 
อบ. ๒๑๓๖) 

เพื่อซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางที่ใช้งาน
มาเป็นเวลานาน
ให้มีสภาพท่ี
สามารถสัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของถนน
ท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
ระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนนลาดยาง
(เดชอุดม – นาห่อม) 
สาย อบ. ๒๑๙๒ 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
ลาดยางที่ใช้งาน
มาเป็นเวลานาน
ให้มีสภาพท่ี
สามารถสัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร  โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
ปี ๖๑ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๒ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
ระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๘ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
สายบ้านหนองน้้าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ – บ้านบวัเจริญ 
(อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๒) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองน้้าขุ่น - บ้านบัว
เจริญ  กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ เมตร 
ไหล่ทาง ๐.๕ เมตร ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
นาห่อม 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต้าบล 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔ โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางสายสามแยก
โพนเมือง – บ้าน 
นาห่อม (อบ.ถ.
๑๓๔.๐๐๑) 

เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลาดยางให้มี
สภาพที่สามารถ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลาดยาง สายบ้านสามแยก
โพนเมือง – บ้านนาห่อม กว้าง 
๖ เมตร ยาว ๓,๕๗๕ เมตร 
ไหล่ทาง ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
นาห่อม 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต้าบล 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก. บ้านตาโท 
หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองน้้า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ (อบ.ถ.
๑๓๔.๐๐๓) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
สปก. บ้านตาโท - หนองน้้าขุ่น 
กว้าง ๕ เมตร ระยะทางรวม
๕,๔๙๒ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕ 
เมตร ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาห่อม 

- - - - ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต้าบล 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๑๙ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก. บ้านตาโท 
หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองน้้า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ (อบ.ถ.
๑๓๔.๐๐๓) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
สปก. บ้านตาโท - หนองน้้าขุ่น 
กว้าง ๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕  
ปี ๖๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๓ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
จ้านวนถนนที่
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

๗ โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง สายโนนรัง –   
บ้านนาห่อม สาย อบ. 
๔๐๓๕ 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต้าบล 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร  ยาว 
๕,๐๐๐ เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
จ้านวนถนนที่
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

๘ โครงการขุดลอกสระน้้า
สาธารณะหนองปลา
หมอ หมู่ท่ี ๔  บ้านวัง
ม่วง 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้
ประโยชน์ ส้าหรับ
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

สระน้้าหนองปลาหมอ หมู่ท่ี 
๔ บ้านวังม่วง กว้าง  ๖๐.๐๐  
เมตรยาว  ๘๕.๐๐  เมตร  
ลึก  ๓.๐๐  เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า  ๑๔,๐๔๙  
ลูกบาศก์เมตร 

๔๖๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนแหล่งน้้า
ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 

ราษฎรมีแหล่ง
น้้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค และการ 
เกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่ีท้าการ
ปกครอง

อ้าเภอทุ่งศรี
อุดม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๒๐ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๙ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
และหมู่ที่ ๕ 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕
บ้านค้านกเปลา้ ตามแบบของ
องค์การการบริหารส่วนต้าบล 
นาห่อม 

- - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้้าประปา
สะอาดได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
และหมู่ที่ ๙ 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองหิน ตามแบบของ
องค์การการบริหารส่วนต้าบล 
นาห่อม 

- - - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้้าประปา
สะอาดได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑ โครงการขุดลอกล้าห้วย
ขี้หนู 

เพ่ือเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล้าห้วยข้ีหนู หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านนาห่อม ขนาดเฉลี่ย กว้าง 
๑๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร x 
ลึก ๓.๕๐ เมตร ความจุ 
๓๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบขององค์การการบริหาร
ส่วนต้าบลนาห่อม 

- - 600,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้้าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๒๑ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รบั รับผดิชอบ
หลัก 

๑๒ โครงการขุดลอกล้าห้วย
อารีย์ 

เพื่อเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล้าห้วยอารี หมู่ท่ี ๖ 
บ้านหนองบัวอารีย์ กว้าง ๑๕ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  ลึก 
๓.๕๐ เมตร ความจุ ๗๒,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบของ
องค์การการบริหารส่วนต้าบล
นาห่อม 

- - 1,500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้้าท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง อบต.
นาหอ่ม 

๑๓ โครงการขุดลอกล้าห้วย
ร่องหิน 

เพื่อเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล้าห้วยร่องหิน กว้าง 
๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
ลึก ๓.๕๐ เมตร ความจุ 
๗๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบขององค์การการบริหาร
ส่วนต้าบลนาห่อม 

- - 500,000 1,500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้้าท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง อบต.
นาหอ่ม 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๒๒ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๔ โครงการก้าจัดวัชพืชล้า
ห้วยขี้หนู หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
นาห่อม 

เพ่ือก้าจัดวัชพืชที่
ขวางทางระบายน้้า
ล้าห้วยที่ตื้นเขินให้
สามารถกักเก็บน้้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
แหล่งน้้าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้้า
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ
และป้องกันน้้า
ท่วมฉับพลัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๕ โครงการธนาคารน้้าใต้
ดินระบบเปิด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม
หรืออุปโภคบริโภค
ในอนาคต 

งานถากถาง + งานขุดลอก
บ่อผันน้้า โดยมีเป้าหมาย 
ดังนี ้
- ปี ๒๕๖๒ จ้านวน ๓ บ่อ 
- ปี ๒๕๖๓ จ้านวน ๓ บ่อ 
- ปี ๒๕๖๔ จ้านวน ๓ บ่อ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ้านวนแหล่งน้้า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีแหล่ง
สะสมน้้าไว้ใช้ใน
ภาคการเกษตร
หรือการอุปโภค
บริโภคในอนาคต 

กองช่าง 
อบต.นาห่อม 

๑๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้้าพร้อมขุดลอก
ล้าห้วยอารีย์ 

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้
ประโยชน์ส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค
หรือการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

อาคารบังคับน้้า จ้านวน ๑ 
แห่ง พ้ืนที่ด้าเนินการ หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองจิก ต.นาห่อม  
อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 

- ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

 จ้านวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต้าบลนาห่อมมี
แหล่งน้้าที่
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
ตลอดปีเพ่ิมขึ้น 

กรม 
ชลประทาน 

 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๑๒๓ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

17 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ หมู่ที่ 11 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

พ้ืนที่ 10 ไร่ จ้านวน  ๑  แห่ง - 
 

- 500,000 - 
 

- ร้อยละของ
แหล่งน้้าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้้า
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๓  

แบบ ผ. ๐๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย   งบประมาณ   หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  
ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๒ หลัง) 

๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
 

๒ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
๑) ไดร้ับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

๓ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กขนาดสองบาน  
ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๒๕๖๑ : จ านวน ๒ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๒ : จ านวน ๒ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๓ : จ านวน ๒ ตัว) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 
 

    รวม ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - -  

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๔  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๔ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร ๑ ประตู ๔ ลิ้นชัก 
จ านวน ๑ ตู้ (ส าหรับงาน
ส านักงาน) 

- 
 

๔,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๕ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
(ปี ๒๕๖๑ : จ านวน ๑๐ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๒ : จ านวน ๑๐ ตัว) 

๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
 

๖ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม จ านวน ๑๕ ตัว 
(ส าหรับงานกิจการสภา อบต.) 

- 
 

๙๐,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๗ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ แบบมีพนักพิง เบาะนวม 
ปรับระดับได้ จ านวน ๓๒ ตัว 
(ส าหรับงานกิจการสภา อบต.) 

- 
 

๘๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๘ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้มีพนักพิง เบาะนวม ปรับ
ระดับได้ ส าหรับผู้บรหิาร/
พนักงาน/สมาขิก อบต. 
(ปี ๒๕๖๑ เก้าอีผู้้บริหาร ๒ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๒ : เก้าอี้ใช้ส านักงาน
จ านวน  ๖ ตัว) 

๑๗,๒๐๐ ๔๔,๒๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

    รวม ๓๗,๒๐๐ ๒๕๑,๒๐๐ 14,000 - -  

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๕  

แบบ ผ. ๐๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๙ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้แถว ๔ ที่น่ัง จ านวน ๖ ชุด 
(ส าหรับงานบริการประชาชน) 
ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ชุด 
ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ ชุด 

- 
 

๗,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๐ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา มีโตะ๊แท่นบูชา ๙ ช้ิน 
จ านวน ๑ ชุด (ส าหรับงาน
ส านักงาน) 

๘,๕๐๐ 
 

- - - - ส านักงานปลัด 

๑๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับการอากาศ แบบแยกสว่น 
ชนิดติดผนัง 
ปี ๒๕๖๑ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๓ เครื่อง 
ปี ๒๕๖๒ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๗ เครื่อง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑๒ เครื่อง 

๘๔,๐๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

    รวม ๙๒,๕๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - -  

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๖  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๒ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ระบบเสียงห้องประชุมสภา อบต.
ประกอบด้วย 
- ไมค์ส าหรับประธาน ๑ ตัว  
- ไมค์ส าหรับผู้เข้าประชุม ๒๐ ตัว 
- เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟชุดไมค์
ประชุม จ านวน ๑ เครื่อง 
- เครื่องขยายสัญญาญเสียง จ านวน ๑ 
เครื่อง 
- ล าโพงติดผนัง ๔ ตัว 

- 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๑๓ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
- ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ เครื่อง 
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ เครื่อง 

๓๒,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

๑๔ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 
-  ปี ๒๕๖๑ แบบท่ี ๒ จ านวน ๑ เครื่อง 
-  ปี ๒๕๖๒ แบบท่ี ๑ จ านวน ๑ เครื่อง 
(ส าหรับงานแผนท่ีภาษี) 

๓๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - - กองคลัง 

  
 

  รวม ๖๒,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ - - -  

 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๗  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๕ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเลต จ านวน 
๒ เครื่อง มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 
๙.๗ น้ิว (ส าหรับงานแผนท่ีภาษี) 

๓๘,๐๐๐ - - - - กองคลัง 
 

๑๖ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า จ านวน ๓ เครื่อง 
(ส าหรับงานส านักงาน) 

- 
 

๗,๘๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๑๗ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A๓ 
จ านวน ๑ เครื่อง (ส าหรับงาน
ส านักงาน) 

- 
 

๗,๑๐๐ - - - กองคลัง 

๑๘ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ราคา ๗๐๐ 
บาท  
- ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๖ เครื่อง 
- ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ เครื่อง 
- ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ เครื่อง 
(ส าหรับงานบริการประชาชน) 

- ๔,๒๐๐ ๒,๘๐๐ 
 

๒,๘๐๐ - ส านักงานปลัด 

    รวม ๓๘,๐๐๐ ๑๙,๑๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ -  

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๘  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๙ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  
ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓ เครื่อง 
ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ เครื่อง 
(ส าหรับงานส านักงาน) 

๘,๔๐๐ ๕,๖๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

๒๐ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จ านวน ๑ ซุ้ม 
(ส าหรับงานส านักงาน) 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด 

๒๑ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน 
จ านวน ๑ ตู้ (ส าหรับงานส านักงาน) 

- ๕,๕๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๒๒ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน ๑ เครื่อง (ส าหรับงาน
ส านักงาน) 

- ๔,๓๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๒๓ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์บอกทางแยกบริเวณถนน
ทางแยกร่วม ภายในต าบล  จ านวน 
๒ จุด 
(ปี ๒๕๖๑ : จ านวน ๑ จุด) 
(ปี ๒๕๖๒ : จ านวน ๑ จุด) 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

    รวม ๑๓๓,๔๐๐ ๓๔,๘๐๐ - - -  

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๒๙  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๒๔ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุยานภาหนะ
และขนส่ง 

ติดตั้งกระจกโค้งนูนบนถนนทางโค้ง
ในชุมชน จ านวน ๒  จุด 
( ปี ๒๕๖๒ : จ านวน ๒ จุด) 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๒๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  
- ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
๒ ตู้ 
- ส าหรับส านักงาน จ านวน ๒ ตู้ 

- 
 

๑๑,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน ๑๐ ตัว 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- ๒๕,๐๐๐ - -  กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาล 
จ านวน ๓๗ ตัว 
(ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕ ตัว) 

๓๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้รับประทานอาหารเด็กอนุบาล 
จ านวน ๑๒๘ ตัว 
(ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๘๘ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐ ตัว) 

๔๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    รวม ๗๗,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ - - -  

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๓๐  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๒๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับการอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง 
๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๖ เครื่อง 
๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๘ เครื่อง 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาดจอภาพขั้นต่ า ๔๘ 
น้ิว จ านวน ๒ เครื่อง 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- ๔๒,๖๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

ชุดอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดย
มีเป้าหมาย ดังน้ี 
(ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ชุด) 
(ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ชุด) 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- ๓๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน  จ านวน ๑ เครื่อง 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- ๑๖,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    รวม - ๔๓๘,๖๐๐ ๖๒,๐๐๐ - -  

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๓๑  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๓๓ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Print) ส าหรับกระดาษ A๓   
จ านวน ๑ เครื่อง (ส าหรับส านักงาน) 

๗,๙๐๐ - - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๔ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  
จ านวน ๑ เครื่อง (ส าหรับส านักงาน) 

๒,๘๐๐ - - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๕ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา  เครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็กเล็ก 
จ านวน ๔ ชุด (ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)  

๑๐๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๖ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  
ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๔ หลัง) 

๑๕,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด 

๓๗ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ขุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต 
Slum test (จ านวน ๑ ชุด) 
(ส าหรับงานไฟฟ้าถนน) 

๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 

๓๘ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม 
ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ เซนติเมตร 
จ านวน ๓ ชุด (ส าหรับงานไฟฟ้า
ถนน) 

๒๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง 

    รวม ๑๓๕,๗๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - -  
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๓๒  

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๓๙ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต  จ านวน ๑ 
เครื่อง (ส าหรับงานไฟฟ้าถนน) 

- ๖๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๔๐ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน ๑ 
เครื่อง (ส าหรับส านักงาน) 

๔,๓๐๐ - - - - กองช่าง 

๔๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ 
VA  จ านวน ๑ เครื่อง (ส าหรับ
ส านักงาน) 

๒,๘๐๐ - - -  กองช่าง 

    รวม ๗,๑๐๐ - - - -  
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