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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลนาห่อม ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ต้ัง
และก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอวารินช าราบ และก่ิงอ าเภอทุ่งศรี อุดม  อ าเภอ  
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 
เล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๔๕ หน้า ๑๐๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ) โดยแบ่งเขตการปกครองและ โอน
หมู่บ้านมาจากต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จ านวน ๙ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน มีที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของอ าเภอทุ่งศรีอุดมไปเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร โด ย
ก 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 โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ใน

ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ ามากและบางครั้งจะเกิดน้ าท่วมในบริเวณท่ีเป็นที่ลุ่ม 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 าปะหลังและปลูกยางพารา  

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

ห้วยขี้หนูห้วยอารีย์  ล าห้วยร่องหิน  ห้วยเต๊าะเบ๊าะ ฯลฯ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ เบญจพรรณ ได้แก่ ต้นกระยางนาเลย ตะแบง ประดู่ และมีลักษณะ เสื่อม

โทรมบางส่วน 
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๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
ต าบลนาห่อมประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๑๑  หมู่บ้าน (ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน ๒๕๖๔) 
หมู่ที่  ๑  บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายบุญส่ง  อ่อนโสภา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๒  บ้านโนนจาน ผู้ปกครอง นายเฉลิม  ศิรินัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองน้ าขุ่น ผู้ปกครอง นายสุวิทย์  แก้วสีเคน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๔  บ้านวังม่วง ผู้ปกครอง นายชัยยนต์  ศิรินัย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๕  บ้านค านกเปล้า ผู้ปกครอง นายประหยัด ฝาด ี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๖  บ้านหนองบัวอารีย์ ผู้ปกครอง นายวิทยา  ปัสสาสิงห์ ก านันต าบลนาห่อม 
หมู่ที่  ๗  บ้านตาโท ผู้ปกครอง นายอัมพร  กุลวันดี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองจิก ผู้ปกครอง นายบัวเรียน  ลาธุล ี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๙  บ้านหนองหิน ผู้ปกครอง นายอุดร  จุลทัศน์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๐ บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายวิชัย  พันค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาห่อม ผู้ปกครอง นายทรงฤทธิ์  พลถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๒ การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  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 ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย ผู้บริหาร
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 าแหน่ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น  ๑ คน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ ง จ านวน ๓ 
คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  จ านวน ๑๙ คน ลาออก ๓ คน รวมเป็นบุคลากรฝ่าย
การเมือง จ านวน ๒๒ คน ดังต่อไปนี้ 

๑. นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. นายบิน อุตสังข์ 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 ไกรสีทุม 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. นายสุนทร เรืองผาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๙ 
๑๙. นายบุญเลิง ลาธุลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐. นายบุญหลาย ส าราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑. นายยุทธยา เสาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นายบรรลุ สารราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลขอ งทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ ทุ่งศรี

อุดม จังหวัดอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๔) พบว่าต าบลนาห่อมมีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น ๔,๖๔๕ 
คน จ าแนกเป็นชาย จ านวน  ๒,๓๒๓ คน หญิง จ านวน ๒,๓๒๒ คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๙๙ 
ครัวเรือน 

  
ตาราง ๓.๑ จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑ บ้านนาห่อม ๑๔๖ ๑๔๙ ๑๕๒ ๑๕๓ 
๒ บ้านโนนจาน ๑๒๖ ๑๒๖ ๑๓๑ ๑๔๙ 
๓ บ้านหนองน้ าขุ่น ๑๔๔ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๕๖ 
๔ บ้านวังม่วง ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๑ 
๕ บ้านค านกเปล้า ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๙ 
๖ บ้านหนองบัวอารีย ์ ๑๗๑ ๑๗๓ ๑๗๖ ๑๘๑ 
๗ บ้านตาโท ๑๐๘ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๒๖ 
๘ บ้านหนองจิก ๙๔ ๙๕ ๙๗ ๙๙ 
๙ บ้านหนองหิน ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 

๑๐ บ้านนาห่อม ๗๐ ๗๐ ๗๓ ๘๒ 
๑๑ บ้านนาห่อม ๑๔๗ ๑๕๑ ๑๕๔ ๑๖๗ 
 รวม ๑,๒๖๕ ๑,๒๗๘ ๑,๓๐๒ ๑,๓๙๙ 

 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรช่วงวัยทารก (แรกเกิด – ๒ ปี) จ านวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑ ของประชากร
ทั้งต าบล 

ประชากร ช่วงวัยเด็ก (เริ่มตั่งแต่อายุ ๒ ปี – ๑๒ ปี) จ านวน ๔๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ 
ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากรช่วงวัยรุ่น (เริ่มตั่งแต่อายุ ๑๓ ปี – ๒๐ ปี) จ านวน ๕๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ 
ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากร ช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั่งแต่อายุ ๒๑ ปี – ๔๐ ปี) จ านวน ๑,๓๘๔  คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๗๑ของประชากรทั้งต าบล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖  

ประชากร ช่วงวัยกลางคน (เริ่มตั่งแต่อายุ ๔๑ ปี – ๕๙ ปี) จ านวน ๑,๔๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๓๒ ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (เริ่มตั่งแต่อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) จ านวน ๗๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๑ 
ของประชากรทั้งต าบล 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน (เริ่มตั้งแต่อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) จ านวน ๓,๑๗๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๘.๔๐ ของประชากรทั้งต าบล 
หมายเหตุ : รวมประชากร จ านวน ๔,๖๔๕ คน 
 
 

แผนภูมิ ๓.๑ ช่วงวัยของประชากร 
ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  หน้า : ๗ 

 
ตาราง ๓.๒ จ านวนประชากรระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาห่อม ๒๔๖ ๒๒๕ ๔๗๑ ๘๙ ๗๖ ๑๖๕ ๒๕๓ ๒๒๔ ๔๗๗ ๒๔๗ ๒๒๔ ๔๗๑ 
๒ บ้านโนนจาน ๑๙๙ ๒๒๐ ๔๑๙ ๑๓๘ ๑๔๗ ๒๘๕ ๑๙๕ ๒๑๕ ๔๑๐ ๑๙๘ ๒๒๒ ๔๒๐ 
๓ บ้านหนองน ้าขุ่น ๒๙๐ ๒๘๙ ๕๗๙ ๒๑๕ ๒๐๙ ๔๒๔ ๒๙๓ ๒๙๒ ๕๘๕ ๒๙๘ ๒๙๓ ๕๙๑ 
๔ บ้านวังม่วง ๑๕๑ ๑๗๑ ๓๒๒ ๗๕ ๘๑ ๑๕๖ ๑๕๑ ๑๗๒ ๓๒๓ ๑๔๕ ๑๗๕ ๓๒๐ 
๕ บ้านค้านกเปล้า ๒๐๐ ๑๙๓ ๓๙๓ ๑๕๓ ๑๔๑ ๒๙๔ ๒๐๑ ๑๙๐ ๓๙๑ ๒๐๔ ๑๘๗ ๓๙๑ 
๖ บ้านหนองบัวอารีย์ ๒๓๐ ๒๗๗ ๕๐๗ ๑๓๖ ๑๖๘ ๓๐๔ ๒๒๙ ๒๗๔ ๕๐๓ ๒๒๙ ๒๖๘ ๔๙๗ 
๗ บ้านตาโท ๒๓๒ ๒๐๔ ๔๓๖ ๑๘๕ ๑๗๔ ๓๕๙ ๒๓๒ ๒๐๒ ๔๓๔ ๒๒๖ ๒๐๐ ๔๒๖ 
๘ บ้านหนองจิก ๑๕๔ ๑๖๐ ๓๑๔ ๑๒๓ ๑๑๕ ๒๓๘ ๑๕๗ ๑๕๖ ๓๑๓ ๑๕๙ ๑๕๗ ๓๑๖ 
๙ บ้านหนองหิน ๑๒๖ ๑๑๐ ๒๓๖ ๘๑ ๘๔ ๑๖๕ ๑๒๖ ๑๑๔ ๒๔๐ ๑๒๔ ๑๑๗ ๒๔๑ 

๑๐ บ้านนาห่อม ๑๕๘ ๑๕๔ ๓๑๒ ๑๖๗ ๑๖๘ ๓๓๕ ๑๕๗ ๑๕๖ ๓๑๓ ๑๖๒ ๑๕๖ ๓๑๘ 
๑๑ บ้านนาห่อม ๓๒๘ ๓๒๔ ๖๕๒ ๒๖๒ ๒๘๘ ๕๕๐ ๓๒๗ ๓๒๗ ๖๕๔ ๓๒๘ ๓๒๖ ๖๕๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๒,๒๘๒ ๒,๒๙๗ ๔,๖๔๑ ๑,๖๒๔ ๑,๖๕๑ ๓,๒๗๕ ๒,๑๒๐ ๒,๕๙๒ ๔,๖๔๓ ๒,๓๒๐ ๒,๓๒๕ ๔,๖๔๕ 
* ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘  

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

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส รวมทั้งหมดจ านวน ๔ แห่ง และมีข้อมูลจ านวนนักเรียน ดังนี้ 

ตาราง ๔.๑ จ านวนเด็กนักเรียนในเขตต าบลนาห่อม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา ๕๑ ๔๒ ๓๘ ๓๘ 
โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่นค านกเปล้า ๖๘ ๖๙ ๗๓ ๗๓ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวอารีย์ ๕๙ ๖๐ ๕๕ ๕๕ 
โรงเรียนบ้านนาห่อม ๘๗ ๙๓ ๘๘ ๘๘ 

รวม ๒๖๕ ๒๖๔ ๒๕๔  ๒๕๔ 
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนา ห่อม 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 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ด าเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๔๔ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูหรือครูผู้ ช่วยให้ช่วย
ด าเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลนา ห่อม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวน ๓ แห่ง และมีจ านวนเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้ 

ตาราง ๔.๒ จ านวนเด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวอารีย์ตาโท ๒๙ ๒๘ ๓๑ ๓๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ าขุ่นค านกเปล้า ๓๖ ๓๔ ๒๔ ๒๔ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม ๔๕ ๒๘ ๓๑ ๓๑ 

รวม ๑๑๐  ๙๐ ๘๖ ๘๖ 
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.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙  

 
๔.๔ การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วน ต าบลนาห่อม  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย ์ให้เป็น “ต าบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์” 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม มีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่างๆ  ปัจจุบันถนน

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

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

(๒) ถนนลาดยางสายหนองครก – หนองน้ าขุ่น เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ลงทะเบียนถนนท้องถิ่น  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.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๐  

 
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. ๒๕๖๔ 
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

อุบลราชธานี ห่างจาก ต าบลนาห่อม  อ าเภอ ทุ่งศรีอุดม  จังหวัด อุบลราชธานี  ไปทางทิศเหนือประมาณ ๔ 
กิโลเมตร 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร 
ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญสร้างรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอันดับ

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

๖.๒ การประมง 
ประชาชนในเขต ต าบลนาห่อม ไม่ท าประมง เป็นอาชีพ การท าประมง ในพ้ืนที่เป็นไป เพ่ือการ ใช้

ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยมีล าห้วยในพื้นท่ีเป็นแหล่งหาปล าและสระน้ าขนาดเล็กใช้ สัตว์น้ า เพ่ือการ
บริโภค  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ต าบลนาห่อม  มีการปศุสัตว์ ที่ส 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 านา ปลูกข้าว 

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 ๒๔๗ ๒๒๔ ๔๗๑ ๑๕๓ ๒,๔๐๙ 
๒ โนนจาน ๑๙๘ ๒๒๒ ๔๒๐ ๑๔๙ ๒,๐๑๗ 
๓ หนองน้ าขุ่น ๒๙๘ ๒๙๓ ๕๙๑ ๑๕๖ ๕,๑๒๔ 
๔ วังม่วง ๑๔๕ ๑๗๕ ๓๒๐ ๙๑ ๑,๗๖๑ 
๕ ค านกเปล้า ๒๐๔ ๑๘๗ ๓๙๑ ๑๑๙ ๒,๙๗๑ 
๖ หนองบัวอารีย์ ๒๒๙ ๒๖๘ ๔๙๗ ๑๘๑ ๑,๓๗๒ 
๗ ตาโท ๒๒๖ ๒๐๐ ๔๒๖ ๑๒๖ ๑,๑๔๑ 
๘ หนองจิก ๑๕๙ ๑๕๗ ๓๑๖ ๙๙ ๑,๒๔๗ 
๙ หนองหิน ๑๒๔ ๑๑๗ ๒๔๑ ๗๑ ๒,๔๒๒ 

๑๐ นาห่อม ๑๖๒ ๑๕๖ ๓๑๘ ๘๒ ๓,๑๘๓ 
๑๑ นาห่อม ๓๒๘ ๓๒๖ ๖๕๔ ๑๖๗ ๓,๕๑๔ 

 รวม ๒,๓๒๐ ๒,๓๒๕ ๔,๖๔๕ ๑,๓๙๔ 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 าหน่ายในพ้ืนที่ 

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 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  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 
          ๙.๑ น้ า 

๑. แหล่งน้ าผิวดิน   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าผิวดิน ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  และ
ปริมาณน้ า กักเก็บน้ าน้อย จะแห้งขอดในฤดูแล้ง ปริมาณน้ าผิวดินจึงมีปริมาณไม่พอเพียงต่อการอุปโภค – 
บริโภค และการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี 

๒.  แหล่งน้ าใต้ดิน  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมี แหล่งน้ 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  

          ๙.๒ ป่าไม้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่า เบญจพรรณ ซึ่ง ปัจจุบันมีลักษณะที่

เสื่อมโทรมบางส่วน 
          ๙.๓ ภูเขา 

    ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 

          ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ต่างๆ  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  ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้ มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี  ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน  หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ ประโยชน์ของ  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 และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล  

๑.๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ  ความม่ันคงของ
ชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน  ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี  ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ า นาจแห่งชาติ 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 ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 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  ประเทศในมิติ อ่ืน ๆ และ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น 

ได้แก่ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๕ 

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
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ  

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

๒.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
มหภาค  

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
ค่านยิมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (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 ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้อ งกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

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



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๖ 

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

๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  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 ได้แก ่
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดย (๑) ปรับ  โครงสร้าง

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

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและป ลอดภัย 
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
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ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึง  ตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน  ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการ
พ่ึงพากั นเอง (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
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน  

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

๕.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย  จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๓ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
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) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองคก์รพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม  ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม
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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) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก 

๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 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) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ 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 า เป็น 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.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๙ 

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

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 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 าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเ ปลี่ยนผ่านประเทศไทย  
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 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 เพ่ิมข้ึนเป็น 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) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์

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

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



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๒๐ 

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

ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 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  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะ ดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะ ดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 

๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ ๑๕ .๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเ หนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู   
และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบ นิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร          
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสิน ธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
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ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าว หน้า การเตรียมการ
รองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  ๔. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือต อนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพั ฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

๕. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

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

๑.๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญ) 

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

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ  และพัฒนาทักษะบุคลากร  ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
๓. เสริมเสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ  และเครือข่ายพันธมิตร 

ธุรกิจการค้าชายแดน  ทั้งด้านการบริหารจัดการ  และพัฒนาระบบโลจิสกติกส์  เพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์รวม 
๑. เพ่ิมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ  ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
๓. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

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

ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๕  ต่อปี 
๓. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  ค่าเป้าหมายร้อยละ  ๑๐  ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดฯ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 

เป้าประสงค์ 
 ๑. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จาก

การแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 ๓. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิ

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

แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค้าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ค่าเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ ๖ 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน  
 ๓. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
 ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 ๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
 ๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ เชิง

สร้างสรรค ์
 ๒. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า  การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓. ศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 
 ๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ 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 
 “เมืองน่าอยู่ทันสมัย  ประตสูู่การค้าการลงทุน  การท่องเที่ยวหลายมิติ การเกษตรสู่สากล ” 

เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการ

ขยายตัวจากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษา

และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการประชุมและการลงทุนในภูมิภาค 
๔. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพ

บุคลากรการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้างรายได้

และมูลค่าเพ่ิม 
๖. ความเชื่อมั่นทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ 
๗. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงไดทุ้กกลุ่มวัย 
 ๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
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3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
4. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
6. สร้างโอกาสการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๒. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบให้บริการโลจิสติกส ์(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า
การลงทุน 

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

๓. ยกระดับการการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
5. พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
 ๒. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยว 
 ๓. ยกระดับการผลิตสินค้า บริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อเพ่ิมโอกาสและขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน 
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การขยายตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้ง

และต่างประเทศ 
 ๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ  
4. การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 กลยุทธ์ 
 ๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านคุณภาพและปริมาณด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ๒. พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการ

ส่งออก 
 ๓. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการตนเองโดยใช้หลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

พ้ืนที่และตามแนวชายแดน 
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 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันปัญหาข้ามชาติ ทั้งด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือและจัดระเบียบสังคม/ชุมชนต่างๆ ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและด้าน
เศรษฐกิจ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 โครงการขุดลอก ห้วย หนอง และแหล่งน้ าสาธารณะ 
1.2 โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา 
1.3 โครงการวางระบบระบายน้ าของชุมชน/เมือง 
1.4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมระหว่างต าบล 
1.5 พัฒนาระบบชลประทาน/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชุมชน 
1.6 การวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
1.7 การจัดให้มีระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐานเดินทางได้สะดวกปลอดภัย 
1.8 สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในชุมชน 

๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร 
2.2 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องออกก าลังกายประจ าต าบล 
2.4 ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร 
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2.5 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าชุมชน 
2.6 พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อป.พร. ) 
3.3 จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดประจ าชุมชน 
4. จัดระเบียบชุมชนสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
4.2 พัฒนาแหลงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่รอบ ๆ แหล่งท่องเที่ยว 
4.4 ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจ าต าบล 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว 
4.6 อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.7 การจัดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
4.8 ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
4.9 ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า 

๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 จัดหาแหล่งก าจัดขยะ บ่อจ ากัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
5.2 โครงการธนาคารขยะและระบบการจัดการขยะ 
5.3 ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดยุงลาย 
5.4 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่สาธารณะ 
5.5 พัฒนาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
5.6 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจ าปี 
5.7 ส่งเสริมการก่อสร้างฝายน้ าล้นให้เพียงพอและท่ังถึง 
5.8 โครงการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการจัดเก็บและก าจัดขยะ 

๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑. อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น 
6.2 ตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3 การสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
7.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการท างานในส านักงานให้น่าอยู่ 
7.4 จัดหาเครื่องอ านายความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.5 โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.6 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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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. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน

โรครักษาพยาบาล 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. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการค้าและ

การท่องเที่ยว 

๔. การพัฒนาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  การแปรรูปสินค้าเกษตร  และผลิตภัณฑ์   ชุมชน
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์/แนวทาง 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อการเกษตร 

๕. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์/แนวทาง 

๑.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

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

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ ( VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“ชาวต าบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 25๗๐” 
พันธกิจ ( MISSION ) 
(1) ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และ

พัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล 
(2) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

สืบไป 
(3) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต

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 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
(5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

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

คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
(2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ

มาตรฐาน 
(3)  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย

การศึกษาที่มีคุณภาพ  
(4) เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5)  การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน

การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
(7)  ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา

ความต้องการของประชาชน 
(8) เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  
(9)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพแก่ประชาชน 
(10) เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน 
(12) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

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

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนลดลง 
(8) ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเก่ียวกับติดยาเสพติดทีล่ดลง 
(9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง 
(10)  ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 
(11)  ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน

สวัสดิการสังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 
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(12) ร้อยละประชาชนทีไ่ด้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ 
(13) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
(14) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 
(15) ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น 
(16) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
(17) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

จากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
8. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวช สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการ

ของชุมชน 
2.6  กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร

จัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
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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 การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่ม

ผู้สูงอายุและผู้พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

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, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และความต้องการ ของประชาชน  โดยด ารงไว้ ซ่ึงอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจน วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน ท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายสู่ การพัฒนาที่ยังยืนสอดคล้องกับวิถี ชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตาม
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๑. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ปัญหาด้านการขาด
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง 

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

 ๒. ปัญหาด้านคมนาคม
ที่ไม่สะดวก 

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

 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. เข้าถึงแหล่งข้อมลู
ข่าวสาร 

 
ต าบลนาห่อม 

เด็กนักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปในเขต
ต าบลนาห่อม 

-เด็กนักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปในเขต
ต าบลนาห่อมมีแหล่ง
เพิ่มพูลความรู ้

 ๒. ส่งเสริมในเรื่อง
การศึกษาให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่ ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เด็ก ศพด.มีคุณภาพ 
ทางร่างกายและความรู ้

 ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 
๑. ประชาชนคนรุ่นหลัง
ห่างเหินกิจกรรมทาง
ศาสนา และมองข้าม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 
 
ต าบลนาห่อม 

 
 
ประชาชนในต าบล 

 
 
- ประชาชนจะลดให้
ความส าคัญศาสนา
น้อยลงและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นจะเริ่ม
หายไป 
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ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

๓. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต 
 

ด้านการเกษตร 
๑. ผลผลิตทาง
การเกษตรมีต้นทุนท่ีสูง 
เนื่องการการใช้สารเคมี 

 
ต าบลนาห่อม 

 
เกษตรกรในต าบล 

 
- เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่ม ขาด
รายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ 

 ปัญหาด้านอาชีพ 
๑. ปัญหาการว่างงาน 
 
๒. การขาดส่งเสริม
อาชีพ 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - จ านวนประชาชนไม่มี
รายได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนว่างงานมากขึ้น 
เศรษฐกิจย่ าแย ่

 ปัญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๑. ปัญหาครอบครัว
แตกแยก 

ต าบลนาห่อม 
 
 

ประชาชนในต าบล - เด็กและเยาวชนมีปัญหา
ขาดความรักความอบอุ่น
มากขึ้นน าไปสู่ปัญหาอื่น 

 ๒. ปัญหายาเสพติด ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล - เกิดอาชญากรรมการลัก
ขโมยเพิ่มขึ้น 

 ๓. ปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ต าบลนาห่อม ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล ประชาชนใน
ต าบล 

- ถ้ามีการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมจะท าให้ในอนาคต
สังคมจะน่าอยู่มากข้ึน 

 ๔. ขาดการส่งเสริม
สุขภาพ 
 
๕. รายได้ไม่เพียงพอ 
 
๖. การดูแลสุขภาพผู้
ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ 

ต าบลนาห่อม 
 
 
ต าบลนาห่อม 
 
ต าบลนาห่อม 

ประชาชนในต าบล 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
ประชาชนในต าบล 

- ประชาชนเจ็บป่วยง่าย 
สุขภาพอ่อนแอลง 
 
- ประชาชนว่างงานมากขึ้น 
เศรษฐกิจย่ าแย ่
- ประชาชนท่ีมีปัญหาด้าน
สุขภาพได้รับการดูแลเอาใจ
ใส 

 

๔. การพัฒนาด้านการ
บริหาร การเมืองการ
ปกครอง 

ด้านการบริหาร 
การเมืองการปกครอง 
๑. ประชาชน เยาวชน 
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ต าบลนาห่อม ประชาชนในต าบล 
 
 

- เกิดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน ประชาชนเข้าใน
ประชาธิปไตยในทางที่ผิด 
ตกเป็นเหยื่อการเมือง 
- ยังคงมีการซื้อสิทธิขาย
เสียงในการเลือกตั้ง 

 ๒. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ใน
ระดับน้อย 

ต าบลนาห่อม 
 

ประชาชนในต าบล 
 

- การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
ของประชาชนเป็นไปได้ยาก
ขึ้นเพราะประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วม 
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ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๕. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาประชาชน
ขาดจิตส านึกไม่เห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 
๑. ไม่มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล
และประชาชนอย่าง
จริงจัง 

 
 
 
ต าบลนาห่อม 
 
 

 
ต าบลนาห่อม 
 

 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 

 
 
 
- เกิดภัยธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มากขึ้น 

 
- แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็น
ที่น่าสนใจ ไม่มี
นักท่องเที่ยว ขาดเม็ด
เงินเข้าสู่ต าบล 

 

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.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ  ที่จะพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก 
 ๑.๒ บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๓ บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพ้ืนที่ส่งผลให้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

๑.๔ มีวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้เกิดความรัก  ความสมานฉันท์ท่ีสร้างความจงรักภักดีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.๕ บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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(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 บุคลากรค่อนข้างขาดความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางานอย่างมี
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  ๒๕๗๐ ” 

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 าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการเรื่องกา ร
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.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๓๖ 

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 ในภาพรวมทั้ง  ๕ ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๓๓ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา“ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี ”ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๒๗ และน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยวในต าบลและชุมชน  มีระดับ ความพึงพอใจที่ร้อยละ  ๖.๔๐  เมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ทั้ ง ๕ 
ยุทธศาสตร์ พบว่า 

 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดี  ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม  ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๘.๘๔  รองลงมาได้แก่ การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๘๒  และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการด 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 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

ความมั่นคง
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทียมกันใน

สังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม

การปรับสมดุลพัฒนา
ระบบการบรหิาร
จัดการภาครฐั

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบบัที่ ๑๒

(๑๐ 
ยุทธศาสตร์)

๕. 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่

ความมั่นคง
ยั่งยืน

๑๐.
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา

๓.
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน

๗. 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
ระบบ

โลจิสติกส์

๘.
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

๙.
การพัฒนา

ภาคเมือง และ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

๑.
การเสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพความ
เป็นมนุษย์

๒.
การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเลื่อมล้้าใน
สังคม

๔.
การเติบโตท่ีเป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

๖.
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจรติ ประพฤติ

มิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2

๔. 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง

๑.
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

การค้าการลงทนุ และ
การท่องเที่ยว

๒. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างโอกาส และความเสมอ

ภาคทางสังคม

๓. 
สร้างความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชิวติที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาห่อม
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาห่อม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2

๔. 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง

๑.
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

การค้าการลงทนุ และ
การท่องเที่ยว

๒. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างโอกาส และความเสมอ

ภาคทางสังคม

๓. 
สร้างความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชิวติที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

อุบลราชธานี

๕. 
การสร้างความม่ันคง

และความปลอดภัยของ
ประชาชน

๔. 

การยกระดับการผลิต
และแปรรูปสินค้า

เกษตรสู่สากล

๓. 
การส่งเสริมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงคุณภาพ

๒. 

การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน

๑. 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 

อปท.ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี

๓. 
การจัดระเบียบ

ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย

๖. 
ด้านการบรหิาร

จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

๑.
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

๒. 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๔.
ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว

๕. 
ด้านการจัดการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.

นาห่อม

ยุทธศาสตร์ที ่1
การพัฒนาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่๒
การพัฒนาดา้น

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่๓
การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๔
การพัฒนาดา้นการ

บริหารทีด่ีมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่๕
การพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอ้ม และการ

ท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.นา

ห่อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาด้านการ

บริหารท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และการ

ท่องเท่ียว

๑. เพื่อก่อสร้างและบูรณะ
ซ่อมแซมการคมนาคมให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว

๒. การระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ รวมทัง้โครงสร้าง
พ้ืนฐานทีส่มบูรณ์และมาตรฐาน

1.1 กลยุทธก์ารพฒันาระบบ
คมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า 
สะพาน
1.2 กลยุทธก์ารพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น
1.3 กลยุทธก์ารพฒันาระบบ
ชลประทาน หรือการพฒันาแหล่งน้้า
และระบบบริหารจัดการน้้าเพือ่การ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรใน
ท้องถิ่น

๓. เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กเลก็
ภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ด้วยการศึกษาที่มีคณุภาพ

๔. สง่เสริมการจัดงานกิจกรรม
ด้านการกีฬาและนนัทนาการ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การ
สร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน การป้องกันการระงับอัคคีภัย 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
7. ส่งเสริมการบริการด้านพัฒนา
สังคม และงานสวัสดิการสังคมให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชน
8. เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

3.1 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
ระเบียบชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุขของท้องถิ่น
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
3.4 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการ
สร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

9. เพื่อพัฒนาบคุลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
และการใหบ้ริการสาธารณะที่มี

คุณภาพแกป่ระชาชน

10. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการ

พัฒนาท้องถิ่น

4.1 กลยทุธ์การพัฒนาการส่งเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
ความปรองดองสมานฉันท์ และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
4.2 กลยทุธ์การพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดหา
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่น

11. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอนัพึงปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน
12. การพัฒนาการทอ่งเทีย่วที่

ค้านงึถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และ

วัฒนธรรม ก้าหนดทศิทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชน

5.1 กลยุทธก์ารพฒันาด้านการ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.2 กลยุทธก์ารพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงความย่ังยืนของ
สิ่งแวดลอ้ม สังคม วิถชีีวิตและ
วัฒนธรรมของทอ้งถิน่ ก้าหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การ
ศึกษา

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

การ
เกษตร

รักษาความ
สงบภายใน

การ
สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห์ งบกลาง บริหารท่ัวไป

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
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แผนงาน เคหะและ
ชุมชน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การ
ศึกษา

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

การ
เกษตร

รักษาความ
สงบภายใน

การ
สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห์ งบกลาง บริหารท่ัวไป

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
และบ้ารุงถนน และสะพาน
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

และติดตั้งไฟส่องทาง
สาธารณะ

3. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประปา

4. โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงศาลาประชาคม

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ฯลฯ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

2. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

3. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม ) 

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. โครงการส่งเสริมด้านศาสนา
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น
7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน
ฯลฯ 

1. โครงการอบรมการปอ้งกัน
และระงับสาธารณภัย

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน

3. โครงการส่งเสริม/อบรม ให้
ความรู้ด้านอาชพี

4. โครงการส่งเสริม/อบรมให้
ความรู้การเกษตรอินทรยี์

5. โครงการพัฒนาต้าบลนา่อยู่
6.สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ชรา 

ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์
7. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับตา้บล
ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรและ
ศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน
3. โครงการส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
4. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการของ
องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ 

1. โครงการพัฒนาด้านการสร้าง
จิตส้านึกและตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2. โครงการพัฒนาด้านการ
บ้าบัดและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. โครงการธนาคารขยะชุมชน
ต้าบลนาห่อม

ฯลฯ
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3.3 แผนผังยุทธศาสตร ์

 

 

 
 

 

 
 

 

  

ชาวต้าบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายในปี  25๗๐วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ 1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ๑. เพื่อก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมการ
คมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็ว

๒. การระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ
มาตรฐาน

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ๓. เพื่อพัฒนาทกัษะของเด็กเล็กภายใน
ชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดว้ย
การศึกษาที่มีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ การอนุรักษว์ัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่า
ป้า

หม
าย (1) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของทางหลวง

ท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน
(2) ร้อยละของสาธารณูปโภคที่ได้รับการ
พัฒนา ค่า

เป้
าห

มา
ย 3. ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/

ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของ
ท้องถิ่น
(4) จ้านวนกิจกรรมทีศู่นย์พัฒนาเด็กเลก็ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) จ้านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ้าเป็น

1.3 กลยทุธ์การพัฒนาระบบชลประทาน 
หรือการพัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหาร
จัดการน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรในท้องถิ่น

กลยุทธ์
2.1  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์
มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

2.2  กลยุทธก์ารพัฒนาการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การ
สร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

อตุสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร การศกึษา
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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ยุทธศาสตร์ 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

3.1 การพัฒนางาน
รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกัน
การระงับอคัคีภัย งาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของท้องถิน่

3.2 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดี

3.3 ส่งเสริมการ
บริการด้านสังคม

สงเคราะห์ และงาน
สวัสดิการสังคมให้

ตอบสนองต่อปญัหา
ความต้องการของ

ประชาชน

3.4 เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และเพิม่

ผลผลิตทาง
การเกษตรอนิทรีย์

ค่าเป้าหมาย

(1)  ประชาชนที่ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน

จากสาธารณภยั

(2) ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามยัแข็งแรง

(3) ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสังคมส่งเคราะห์
และสวัสดิการสังคมอย่าง

ทั่วถึง

(4) กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มเกษตรกร ที่มีความ
เข้มแข็ง มีอาชีพ รายได้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบชุมชน 
งานด้านการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย 
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
การส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างเปน็
ระบบ

กลยุทธ์ที่

(1)

กลยุทธก์ารพัฒนา
ระบบการบรกิาร
สาธารณสุขของ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่

(2)
การพัฒนาการส่งเสรมิ
และสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
การพัฒนาการ
สนับสนุนที่พกัอาศัย
แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่

(3)
การพัฒนาการส่งเสริม
การสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้
พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และ
หัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่

(4)

แผนงาน รักษาความ
สงบภายใน

การ
สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห์ งบกลาง

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
การเกษตร
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ยุทธศาสตร์ (1)4. การพัฒนาด้านการบรหิารที่ดมีี
ประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว

เป
้าป

ระ
สง

ค์ 4..1 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพแกป่ระชาชน

4.2 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป
้าป

ระ
สง

ค์ 5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนารว่มกันไม่ใหม้ี
ปัญหาภายในชุมชน

5.2 ส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ การอนุรกัษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่า
ป้า

หม
าย (1) องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

และมีศักยภาพในการปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น
(2) ร้อยละของสาธารณูปโภคที่ได้รับการ
พัฒนา ค่า

เป้
าห

มา
ย (1) ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง 

ประชาชนเห็นความสา้คัญและให้ความ
ร่วมมือในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวช 
สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิน่ 
โดยจัดการของชุมชน

4.1 การพัฒนาการส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง
สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

1.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่นป็น

กลยุทธ์

5.1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจดัการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5.2  การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีคา้นึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก้าหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน

กลยุทธ์

แผนงาน บรหิารงานทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การเกษตร



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๔ 

3.4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/   ค่า

เปูาหมาย 
  ความ กลยุทธ์/แนว ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 

กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

ทางการพัฒนา รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

การส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อก่อสร้างและ
บูรณะซ่อมแซมการ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว และมี
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และมาตรฐาน 

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของทาง
หลวงท้องถิ่นที่มี
มาตรฐาน 

๔๕ ๕2 4๓ ๒๘ ๒๘ ปีละ 24 
โครงการ 

1. การพัฒนา
ด้านการ
ก่อสร้าง บูรณะ
ซ่อมแซมถนน 
ทางระบายน้้า 
และสะพาน 

๑.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
ครก – น้้าขุ่น (สาย อบ. 
๒๑๓๖) 
๒.โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนนลาดยาง
(เดชอุดม – นาห่อม) 
สาย อบ. ๒๑๙๒ 
๓.โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางสายสามแยกโพน
เมือง – บ้านนาห่อม 
(อบ.ถ.๑๓๔.๐๐๑) 
๔.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านนาห่อม หมู่
ที่ ๑ สายแยกบ้านนาย
นรินทร์ – ไปล้าห้วยร่อง
หิน 
๕.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๘ 
๖.โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากบ้านวังม่วง หมู่ที่ 
๔ – สี่แยกเข้าบ้านนาห่อม   
หมู่ที่ ๑๑ 
 

กองช่าง  

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๕ 

 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/   ค่า

เปูาหมาย 
  ความ กลยุทธ์/แนว ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 

กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

ทางการพัฒนา รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 
2. การส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อก่อสร้างและ
บูรณะซ่อมแซมการ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว และมี
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และมาตรฐาน 

2. ร้อยละของ
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่
ได้รับการ
พัฒนา 

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

2. การพัฒนา
ด้านการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ 
การขยายไฟฟูา 
และการพัฒนา
ระบบประปา 

๑.โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่้าจากบ้าน
หนองน้้าขุ่น หมู่ที่ ๓ – 
บ้านตาโท 
๒.โครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ – แยกทางเข้า 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
๓.โครงการก่อสร้าง/
ขยายระบบประปารอบ
หมู่บ้านค้านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 
๔.โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง ส้านักงาน
ปลัด 

           3. การพัฒนา
แหล่งน้้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคที่ยั่งยืน 

๑.โครงการขุดลอกล้า
ห้วยอารี – บ้านตาโท  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗   
๒.โครงการขุดลอกล้า
ห้วยร่องหิน  – บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒   
๓.โครงการก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้้าในร่องหิน,ห้วย
อารบี้านหนองจิก หมู่ที่ 
๘ 

  

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๖ 

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2. การ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
ทักษะของเด็ก
เล็กภายใน
ชุมชนทั้งด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ ด้วย
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1. จ้านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภาย 
นอก 
2. จ้านวน
กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา 
3. จ้านวนเด็กที่
มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
4.ร้อยละของ
ประชาชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การจัดการเรียน
การสอน 

80% 80% 80% 85% 90% ร้อยละ 80 
 

การพัฒนาและ
ส่งเสริม
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ส้าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
2. โครงการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
3. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ้าป ี
4. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ประจ้าต้าบล 
6. โครงการอาหารเสริม
(นม) 
7. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันส้าหรับ
เด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน 
8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จ้านวน 6 
กิจกรรม/โครงการ 
9. โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
10. โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๗ 

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6. ด้านการ
บริหาร 
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดงานกิจกรรม
ด้านการกีฬา
และ
นันทนาการ 
การอนุรักษ์หรือ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

10 11 11 11 11 ปีละ 5
โครงการ 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน 
ประจ้าป ี
2.โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 
3. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

    2. จ้านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

60% 60% 60% 70% 80% ร้อยละ 40 
 

การพัฒนาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

4.โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
5.โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแข่งว่าว เปุา
โหวดและสมโภช
ศาลหลักเมืองทุ่งศรีอุดม 
6.โครงการปฏิบัติธรรมน้า
ชีวิต 
7. โครงการ ลด ละ เลิก
อบายมุข งดเหล้า
เข้าพรรษา 
8. โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 
9. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๘ 

 
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

5. การสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของประชาชน 

๓. การจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3.1 การพัฒนา
งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปูองกันการ
ระงับอัคคีภัย 
งานปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยของ
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นลดลง 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. จ้านวนร้อย
ละประชาชนที่มี
การติดยาเสพติด
ลดลง 
4. ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

6 6 6 6 6 ปีละ 4 
โครงการ 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1.โครงการต้ังจุดบริการ
และลดอุบัติเหตุ
การจราจร และช่วงเทศ
การวันหยุด 
2.โครงการซักซ้อม
แผนการปฏิบัตกิาร
ปูองกันสาธารณภัย 
3. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรจัดตั้ง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
4. โครงการเฝูาระวัง และ
รณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
5. โครงการรณรงค์
ปูองกันและลดปัญหาฝุุน
ละออง หมอกควันไฟปุา 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๔๙ 

 
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

5. การสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของประชาชน 

๓. การจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3.2 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

1. ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขของ
ท้องถิ่น 
2. จ้านวนของ
การระบาดของ
โรคติดต่อลดลง
และไม่ติดต่อ 

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

การพัฒนาด้าน
การปูองกัน 
รักษา ส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย 

1. โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
3. สนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2. การ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ
คุณภาพชีวิต 

3.3 ส่งเสริมการ
บริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ 
และงาน
สวัสดิการสังคม
ให้ตอบสนองต่อ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 

1. จ้านวนของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์
เพิ่มขึ้น 
2.  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ 

85 
 

85 
 

90 
 

95 
 

100 ร้อยละ 90 
 

การพัฒนาด้าน
การด้านการ
ส่งเสริม
สวัสดิการของ
ชุมชน 

1. โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
3. โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์  
และพิการภายในต้าบล 
5. โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต้าบล 

  

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

2. การ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร
อินทรีย ์

ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านเกษตร/การ
ประกอบอาชพี 

80 80 100 100 100 80 คน การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
อาชีพ และ
เกษตรอินทรีย์ 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้พัฒนาเกษตร
อินทรีย ์
2. โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินการกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
3. โครงการอบรมอาชีพ 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๕๐ 

 
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

5. การรักษา
ความมั่นคงของ
ชาติและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

7. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. การพัฒนา
ด้านบริหาร 
ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 เพื่อพัฒนา
องค์กรให้มี
ระบบการ
บริหารจัดการที่
ดี และมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ปีละ 6
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง
และพัฒนา
บุคลากร 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ และ
สถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

1.โครงการพฒันา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน 
2.โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรของ อบต. 
๓.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

ส้านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 
 

 

    2. พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ 

80 
 

80 
 

85 
 

85 
 

90 ร้อยละ 84 
 

การพัฒนา
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
ส่วน 
 
 
 

1. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
2. โครงการจัดท้า
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษ ี
๓. โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส้านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๕๑ 

 
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/   ค่าเปูาหมาย   ความ กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
อุบลราชธานี 

อปท.ในเขต
จังหวัด

อุบลราชธานี 

อปท.  โครงการ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

 รับผิดชอบ รับผิดชอบ สนับสนุน 

๕.การรักษา
ความมั่นคงของ
ชาติและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. การพัฒนา
ด้านบริหาร 
ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 เพื่อ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารการ
พัฒนาของ
ท้องถิ่น 

40 
 

40 
 

50 
 

80 
 

80 ร้อยละ 20 การปรับปรุง
และพัฒนา
บุคลากร 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ และ
สถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน 
๒. โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๓. โครงการเวทีประชาคม
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส้านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 

 

               

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนท่ี ๒ : หน้าท่ี ๕๒ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม 

ความเชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นาห่อม 

เปูาประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ ๒๕๗๐ 

๑. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และการ
ท่องเที่ยว 

ปริมาณขยะตกค้าง
ครัวเรือนลดลง 
ประชาชนเห็น
ความส้าคัญและให้
ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ้านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

๒ ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการ
สร้างจิตส้านึกและ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.โครงการปลูกต้นไม้ 
2.โครงการอบรมเพื่อ
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

 

    2. ลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่ 

1 1 1 1 ๑ ปีละ 1 
โครงการ 
 

การพัฒนาด้านการ
บ้าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการธนาคารขยะ 
2. โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
3. โครงการอบรมการ
คัดแยกขยะหมู่บ้าน/
ชุมชนสู่ต้าบลปลอดขยะ 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

 

๒. การ
ส่งเสริมและ
การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

ด้านการ
วางแผน
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

 ท้องถิ่นมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวช 
สังคม วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น โดยจัดการ
ของชุมชน 

1. จ้านวน
กิจกรรมการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 1 1 1 ๑ ปีละ 1 
โครงการ 

1.การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต้าบล 

1.โครงการส่งเสริม
ชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

กองการ 
ศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๓ 

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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 านักปลัด รพ.สต. 
หนองบัวอารี 

   สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด พม.จ.
อุบลราชธาน ี

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

  การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ส านักงานปลัด  
  การด าเนินการอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด  

๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่
ดีมีประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด  

๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด สนง.ทสจ.
อุบลราชธาน ี

  การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร 
 

ส านักงานปลัด  

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ๑๐ แผน ๔ กอง  
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
            ๒.๑ แผนงานการศึกษา   

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                หน้า:๑๐๑                                                                                                                          

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสริม  
(นม ) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เพื่อจัดให้มีอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบล 
นาห่อม จ านวน ๔ แห่ง 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
ประมาณการไว้ ปีละ 
๒๘๐ คน 

๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

เพื่อจัดให้มีอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กเล็กก่อนปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
ประมาณการไว้ ปีละ 
๑๐๐ คน 

๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    ๓ สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ
ให้กับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบลนา
ห่อม จ านวน ๔ แห่ง 
- ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ประมาณการไว้ ปีละ 
๒๘๐ คน 

๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 
 
 
         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                   หน้า:๑๐๒                  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย
(ศพด.) 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการให้กับเด็ก
ก่อนปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- ปี ๖๖ – ๗๐ ประมาณ 
การไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 

๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กเล็กได้รับสารอาหาร 
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแสดงผลงานด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๓  แห่ง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

การพัฒนาการเรียนรู้
เด็กเล็กได้ดียิ่งขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าป ี

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 
 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงความสามารถ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม จ านวน  ๓  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาส าหรับเด็กวัย
ก่อนปฐมวัย 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กก่อน
ปฐมวัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                  หน้า:๑๐๓  

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ประจ าต าบล 

เพื่อจัดให้แหล่งการเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ภายในต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๓  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้ใช้บริการ
เพื่อศึกษาหาความรู ้

เด็ก และเยาวชนมี
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เพิ่ม
มากขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ใน ศพด. 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใน ศพด. 
มีความแข็งแรงสวยงาม 
มาตรฐานมีความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 
จ านวน  ๓  แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ห่อม จ านวน  ๓  แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวัยก่อน
ปฐมวัย 

เด็กเล็กก่อนปฐมวัยมี
ทักษะการเรียนรู้
ประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

 

 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                      หน้า:๑๐๔   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการมารยาทงาม 
สืบสานวัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังกิริยามารยาทที่
เหมาะสมถูกต้องตามบริบท
ของสังคมไทย 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวัยก่อน
ปฐมวัย 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กวัยก่อน
ปฐมวัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการจัดหาเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาเครื่องเล่นส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐานและ
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสวย
งานและได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

- ศพด.ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
แลดูสวยงานและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

 

 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                       หน้า:๑๐๕   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๓ โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอน,วัสดุอุปกรณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาสื่อวสัดุก่อนวัย
เรียนที่ได้มาตรฐานและ
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 

- - - - ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยทีได้รับ
บริการ 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การเรียนการส่อนใน
สถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
อัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประมาณการไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

 

 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                หน้า:๑๐๖   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราที่ได้รับ
จัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประมาณการไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่า
เทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราที่ได้รับ
จัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ประมาณการไว้ ปีละ ๑๐๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่า
เทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
           ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)    องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                   หน้า:๑๐๗   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปี 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประมาณการ ปีละ ๑๐๐ คน 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาสทาง
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคน
ต่อปี 
- ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประมาณการ ปีละ ๑๐๐ คน 
 

๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๔๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๓,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็กปฐมวัยมีโอกาสทาง
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



  

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
            ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                        หน้า:๑๐๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ า
ดื่มสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ าดื่ม
สะอาดส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 
 

- 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

เด็ก และเยาวชนได้รับน้ า
อุปโภคบริโภคที่สะอาดถูก
หลักอนามัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ โครงการปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานหรือกลับสู่สภาพ
เดิม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา
ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่ดีและเป็น
การปูองกันโรคภัยแก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ
บริการ 

- เด็กก่อนวยัเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
- ปูองกันโรคภัยภายใน
ศูนย์ฯ 
- เด็กไม่ขาดเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



  
 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวอารีย ์–  
ตาโท หมู่ที่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ าขุ่น 

รั้วคอนกรีต จ านวน  ๑  แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เป็นการปรับปรุง 
ศพด.ให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

- - - - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เป็นการปรับปรุง 
ศพด.ให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๔ โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน 
โดยผ่านการเล่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

๖๐,๐๐๐ - - - - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กมีความสุขได้รับ
การพัฒนาสมองจาก
การเคลื่อนไหวมีการ
พัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๕ โครงการติดตั้งรั้วตาข่าย
สนามเด็กเล่น 

เพื่อปรับปรุงให้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                       หน้า:๑๐๙ 
   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๖ โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาห่อม 
จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๗ โครงการหนูน้อยรักโลก เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก ๆ และ
เยาวชน 

เด็กก่อนปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาห่อม  
จ านวน ๓ แห่ง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเด็กก่อน
ปฐมวัยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
เสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๘ โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงให้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาห่อม  
จ านวน ๓ แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อ
ราชการมีที่พักผ่อนเพื่อรอ
ราชการหรือรอรับบุตรหลาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๙ โครงการจัดท าชั้นวางรองเท้า
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดท า, จัดหาชั้นวาง
รองเท้าส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
นาห่อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาห่อม  
จ านวน ๓ แห่ง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                      หน้า:๑๑๐   
 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างทางเช่ือมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงให้อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๑ โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมและ
สุขภาพแก่เด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กก่อนวัยเรียนร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมแก่เด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๒ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กก่อนประถมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาห่อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 

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

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใน
การท างานที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                      หน้า:๑๑๑   

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
         ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๓ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และปัญหา
เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม 

เพ่ือการป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพและสังคมจาก
พฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมของวัยรุ่น 

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 

สร้างค่านิยมการเรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๔ โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
ยาเสพติดส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เด็ก
และเยาวชนให้ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

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

ลดความเสี่ยงของปัญหายา
เสพติดในเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๕ โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล 
นาห่อม 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน
และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล 
นาห่อม 

เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
นาห่อมที่อยู่ในระบบการศึกษา 
และนอกระบบการศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

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

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



        
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                        หน้า:๑๑๒   

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๖ โครงการส่งเสริมห้องสมุดต าบล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แก่นักเรียนและชุมชน 

เด็กนักเรียนและประชาชน
ทั่วไปในเขตต าบลนาห่อม 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้เพื่อศึกษาหา
ข้อมูล 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๗ โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ ใน ศพด. 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณแีละพัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๒๐,๐๐๐ - - - - จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓๘ โครงการสร้างเตาเผาขยะใน 
ศพด. 

เพื่อสร้างทัศนียภาพของศพด.  
ลดภาวะโลกร้อนและลดลดขยะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
นาห่อม จ านวน ๓ แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละขยะในศพด.
ลดลง 

ลดปัญหาขยะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                        หน้า:๑๑๓   
 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน  
ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาให้กับ
ประชาชน 

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

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนประชาชนที่
เขา้ร่วมกิจกรรม
กีฬา 
 

ประชาชนมีกิจกรรม
การออกก าลังกาย
ภายในกับชุมชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ก่อนประถมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาห่อม 

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
และส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การแข่งขันกีฬา ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด ๓ แห่ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเด็กก่อนวัน
เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้แสดงออก
และส่งเสริมให้รักการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

๓ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การอออกก าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬาส าหรับประชาชน
ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างสม่ าเสมอ 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

๔ โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์
ประจ าต าบล 

เพื่อประชาชนต าบลนาห่อม
ได้ออกก าลังกายสุขภาพ
แข็งแรง 

สนามกีฬาต าบลนาห่อม หมู่ที่ 
๖ จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีกิจกรรม
การออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                         หน้า:๑๑๔ 
 

   
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

       ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
               

                                                                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์ 
 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์  
และส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาห่อม 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน/ป ี
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
 

อนุรักษ์ประเพณี และ
ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลแต่ละ
ช่วงวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการสืบสานงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประจ าปี 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 
งานประเพณีบุญบั้งไฟให้
คงอยู่สืบไป 

จัดประเพณี ประกวดขบวนแห่
บั้งไฟของหมู่บ้านในเขตต าบล 
นาห่อมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ โครงการสืบสานงานประเพณี
แข่งว่าว เปุาโหวต และสมโภช
ศาลหลักเมือง ประจ าปี 

เพื่อเป็นการสืบสานงาน
ประเพณีของอ าเภอ 
ประเพณีแข่งว่าว เปุา
โหวต สมโภช
ศาลหลักเมือง 

จัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณี 
และการแสดงสินค้าชุมชน มี
เปูาหมาย จ านวนประชาชนที่เข้า
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ป ี

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ชุมชมได้สืบสาน
ประเพณีแข่งว่าว เปุา
โหวต และสมโภช
ศาลหลักเมืองให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                              หน้า:๑๑๕   
 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการปฏิบัติธรรมน า
ชีวิต 
 

เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
ศีลธรรมอันดีให้กับ
ประชาชน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน/ป ี
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ประชาชนได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตตามวิถีของชาว
พุทธ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการ ลด ละ เลิก
อบายมุข งดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพื่อรณรงค์, ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้
สร้างจิตส านึกในการลดละ
เลิกอบายมุข 

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

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จ านวนร้อยละ
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ราษฎรได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตตามวิถีของชาว
พุทธ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ สนับสนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 
 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้กับ อปท. /
อ าเภอทุ่งศรีอุดม/จังหวัด
อุบลราชธานี 

การจัดขบวนแห่รวมงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษาประจ าปี
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑ 
ขบวน 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงกา 

อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



         (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                       หน้า:๑๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
 
 
 
 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                         หน้า:๑๑๗  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

จ านวน ๑ แห่ง ในเขต
ต าบลนาห่อม 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของเยาวชน
ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกาย สุขภาพจิต  
ที่ด ี

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการก่อสร้างรั้วสนาม
กีฬาประจ าต าบลนาห่อม 

เพื่อใช้ได้สนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานใช้ในการออกก าลัง
กาย 

จ านวน ๑ แห่ง สนามกีฬา
ประจ าต าบลนาห่อม 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - รั้วสนามกีฬาประจ า
ต าบลนาห่อมมี
มาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

รั้วสนามกีฬาได้
มาตรฐาน ประชาชนได้
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



 
 
  
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
        ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                        หน้า:๑๑๘ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการต้ังศูนย์เฉพาะกิจปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุ
การจราจรช่วงเทศกาลวันหยุด
ประจ าปี 

เพื่ออ านวยความสะดวก
การจราจร และช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่  และวัน
สงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและจัดระเบียบ
จราจร จ านวน  ๒ ครั้ง/ปี 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ลดลง 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ช่วงเทศกาลวันหยุด
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๒ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง/
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพื่อพัฒนางานปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดการฝึกอบรมประชาชน
ทั่วไป หรืออาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อป.พร.) จ านวนไม่น้อย
กว่า ปีละ ๑๐ คน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละของ อปพร.  
ที่ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๓ โครงการฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยภายในชุมชน 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ  
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 
 
   
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

       ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                       หน้า:๑๑๙   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
 

เพื่อพัฒนางานปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภัย และ
การช่วยเหลือประชาชน 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน ของ อบต.นาห่อม 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของ  
อปพร.ที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๕ โครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติใน
การเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย 

เพื่อซักซ้อมแนวทางใน
การด าเนินการด้านการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ผู้น าชุมชน อปพร. นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไป จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

๖ โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
ปัญหาฝุุนละออง หมอกควันไฟปุา 

เพื่ออบรมให้ความรู้ถึง
ผลกระทบของหมอกควัน
จากการเผาไหม้ 

ผู้น าชุมชน อปพร. นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไป จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหามลพิษใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

      ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                  หน้า:๑๒๐  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน   
 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 
 

จัดหาวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สุนัข/แมวในพื้นที่ต าบลนา
ห่อม 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของผู้ปุวย
ที่ลดลง 

สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๒ โครงการอบรมให้ความรู ้
ด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง กฎหมาย
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
และกฎหมายท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบ
กิจการ จ านวน ไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ลดปัญหาสุขภาพและ
สภาวะแวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๓ สนับสนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขภายใน
หมู่บ้าน/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 

ประชาชนมีส่วนร่วมการ
ดูแลสุขภาพและการ
บริการสาธารณสุข
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

   ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการดูแลใส่ใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุภายใน
พื้นที่ต าบลนาห่อม 

กิจกรรมการฝึกอบรม 
ผู้สูงอายุ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่ได้การพัฒนา 

ผู้สูงอายุภายในพื้นที่
ต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการภายใน
พื้นที่ต าบล 
นาห่อม 

กิจกรรมการฝึกอบรม ผู้
พิการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้พิการ
ที่ได้การพัฒนา 

ผู้พิการภายในพื้นที่
ต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๓ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขาด
แคลนบ้านพักอาศัย 

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

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความมั่นคง
ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๔ โครงการอาสาสมัคร
บริบาล 

เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทีม่ี
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ภายในพื้นที่ต าบลนาห่อม
ได้รับการบริการ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้รับ
การบริการดูแล
ด้านสาธารณสุข 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการบริการด้าน
สุขภาพ 
 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                  หน้า:๑๒๑   
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

                                                                           
 
 
         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                    หน้า:๑๒๒   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 
 

 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของประชาชน/กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล 

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือ
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อย
กว่า  ๕๐ คน/ปี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มให้กับครอบครัว
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองสิทธิและบทบาทสตรี
ต าบลนาห่อม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
สตรีและการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การอบรมให้ความรู้สร้าง
ทัศนคติให้แก่ผู้หญิงทุกช่วงวัย
ในพื้นที่ต าบลนาห่อม จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คนต่อปี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้หญิงที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ 

ขับเคลื่อนการการ
พฒันาต าบลนาห่อม
โดยการมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๓ โครงการส่งเสริมชุมชน
หมู่บ้านน่าอยู่ประจ าป ี

เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน หมู่บ้านให้ดูดี
สวยงามบ้านเมืองหน้าอยู ่

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

    ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                           หน้า:๑๒๓   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมสร้างพลังชุมชน
ปูองกันปัญหายาเสพติด 
 

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของ
ยาเสพติด 
 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

จ านวนร้อยละ
ประชาชนที่มีการ
ติดยาเสพติดลดลง 

หมู่บ้านและชุมชนมี
ปัญหายาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 

  ๓.๕ แผนงานการเกษตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          หน้า:๑๒๔   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ์

- เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรในต าบล 

การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านเกษตร
เพิ่มขึ้น 

การใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายในภาค
การเกษตรลดลง 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
        ๓.๖ แผนงานงบกลาง 

 

 

 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                    หน้า:๑๒๕ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจัดให้มีสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในต าบล 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ภายพื้นที่ต าบล 
นาห่อม 

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สวัสดิการอย่างครบถ้วน
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงพิการ เพื่อจัดให้มีสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 

สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการภายในพื้นที่ต าบล
นาห่อม 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ
อย่างครบถ้วนและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจัดให้มีสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ ภายในพื้นที่
ต าบลนาห่อม 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเงิน
สวัสดิการอย่างครบถ้วน
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



   
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

       ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                 ๓.๖ แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                            หน้า:๑๒๖  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ 
 
 
 
 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาห่อม 

เพ่ือจ่ายเงินสนับสนุน
สุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาห่อมกิจกรรม
การส่งเสริม 

กิจกรรมสุขเสริมสุขภาพ 
ส าหรับบริการประชาชน  
๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรง 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๕ โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ส าหรับ ผู้สูงอายุ เด็ก 
และประชาชนทั่วไป 

ผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ 
และประชาชนทั่วไป 
ก าหนดเป้าหมายให้มี
สมาชิกกองทุนเพ่ิมขึ้นทุกป ี

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ 

มีการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

     ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
             ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                                                                  
 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                             หน้า:๑๒๗   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

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

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๒ โครงการอบรมการปูองกัน, 
ปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร และการ
อบรมจริยธรรมในองค์กร 

เพื่อสร้างเสริม
จริยธรรมในเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 

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

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการ 

มีการช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๓ ค่าจ้างการประเมินผลวัดระดับ
ความความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ 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 

แบบ ผ. 02 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
           ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กร
และศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาองค์กรเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ห่อม 

ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๕ โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมายและพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

๖ โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ให้แก่ อปท. ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือส่วนราชการที่เป็นทีต่ั้ง
สถานที่กลาง เป็นผู้ด าเนินการ
แทน จ านวน ๑ แห่ง 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๑. ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการ 
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด อบต. 
นาห่อม 

แบบ ผ. 02 



         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                                      หน้า:๑๒๘   
 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทีด่ีมีประสิทธิภาพ 
             ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการ อบต.บริการ
เคลื่อนที่ร่วมพัฒนาต าบล 

เพื่อบริการนอกสถานที่
ให้กับประชาชนในด้าน 
ต่าง ๆ 

ผู้น าชุมชน และประชาชนทั้งหมด 
๑๑ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการเวทีประชาคมเพื่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
และความต้องการของ
ประชาคม 

จัดเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อย ระดับหมู่บ้าน/
ระดับต าบล อย่างน้อย ปีละ ๒ 
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐     ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร 
อบต. 

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการพัฒนาของ อบต. 
อย่างแท้จริง 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๓ โครงการส่งเสริมการพลเมือง
ดีวิธีประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจวิธี
ประชาธิปไตยระดับชุมชน 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
และประชาชน จ านวนไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน/ป ี

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

ประชาชนมีทัศนคติตามวิธี
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 
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แบบ ผ. 02 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่   ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
          ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการธนาคารขยะ 
ต าบลนาห่อม 

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุนชน
รู้จักการขัดแยกขยะและเพิ่ม
รายได้ 

เชิญชวนการสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนธนาคาร ทั้ง  ๑๑  
หมู่บ้าน มีเปูาหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือน ภายใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ประชาชนรู้จักการคัดแยก
ขยะและมีรายได้จากขยะรี
ไซเคิล 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐     ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คนในชุมชนมีจิตในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 
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แบบ ผ. 02 



 
   
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่   ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
            ๕.๒ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ 
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการปลูกต้นไม้ตามที่
สาธารณะ 

เพื่อปลูกต้นไม่ตามเส้นทาง
ถนนสาธารณะภายในต าบลให้
เกิดความร่มร่ืนและสวยงาม 

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

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
 

ต าบลนาห่อมมีพื้นที่
ปุาในต าบลเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการอบรมเพื่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้  และปลกูฝัง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน และประชาชน จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

คนในชุมชนมีจิตใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 

๓ โครงการคืนชีวิตสู่พื้นน้ าและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ปล่อยปลาและสัตว์น้ าเพื่อ
ขยายพันธ์ปลา,สัตว์น้ าสู่
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ า, ห้วยสาธารณะ
ภายในต าบล ไม่น้อยกว่าปีละ 
๑๐,๐๐๐ ตัว 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

 

ชุมชนมีวิถีการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด อบต.
นาห่อม 
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แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  ๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี 25๗๐ รวม 5 ปี 

 
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
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            

- แผนงานเคหะและชุมชน ๔๗ ๖,๕๙๕,๐๐๐ ๕๓ ๗,๕๔๕,๐๐๐ ๔๔ ๗,๔๘๐,๐๐๐ ๒๙ ๖,๕๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๗,๒๔๕,000 ๒๐๓ ๓๕,๔๑๕,๐๐๐ 
- แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม ๔๗ ๖,๕๙๕,๐๐๐ ๕๓ ๗,๕๔๕,๐๐๐ ๔๔ ๗,๔๘๐,๐๐๐ ๒๙ ๖,๕๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๗,๒๔๕,000 ๒๐๓ ๓๕,๔๑๕,๐๐๐ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

            

- แผนงานการศึกษา ๓๓ ๓,๙๙๗,๐๐๐ ๓๑ ๓,๙๓๗,๐๐๐ ๓๑ ๓,๘๓๗,๐๐๐ ๒๙ ๓,๔๗๗,๐๐๐ ๒๗ ๓,๔๐๗,๐๐๐ ๑๕1 ๑๘,๖๕๕,๐๐๐ 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๙   ๔๒๕,๐๐๐ ๑๐   ๖๒๕,๐๐๐ ๑๑   ๘๒๕,๐๐๐ ๑๐    ๖๒๕,๐๐๐ ๑๐    ๖๒๕,๐๐๐ ๕๐ ๓,๑๒๕,๐๐๐ 

รวม ๔๒ ๔,๔๒๒,๐๐๐ ๔๑ ๔,๕๖๒,๐๐๐ ๔๒ ๔,๖๖๒,๐๐๐ ๓๙ ๔,๑๐๒,๐๐๐ ๓๗ 4,๐๓๒,๐๐๐ ๒๐๑ ๒๑,๗๘๐,๐๐๐ 

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  ๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี 25๗๐ รวม 5 ปี 

 
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
คุณภาพชีวิต 

 
 

           

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๓๐ ๑,๔๗๕,๐๐๐ 

- แผนงานสาธารณสุข ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๐    ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๔ ๑๔๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๔ ๑๔๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๗๙๐,๐๐๐ 

- แผนงานการเกษตร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 
- แผนงานงบกลาง ๕ ๗,๔๖๒,๐๐๐ ๕ ๗,๔๖๒,๐๐๐ ๕ ๗,๔๖๒,๐๐๐ ๕ ๗,๔๖๒,๐๐๐ ๕ ๗,๔๖๒,๐๐๐ ๒๕ ๓๗,๓๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๘,๕๕๗,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๒๗,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๕๗,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๒๗,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๕๗,๐๐๐ ๑๑๕ ๔๒,๗๒๕,๐๐๐ 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 

            

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๓  ๔๐,๐๐๐ ๓ ๔๐,๐๐๐ ๓   ๔๐,๐๐๐ ๓  ๔๐,๐๐๐ ๓  ๔๐,๐๐๐ ๑๕   ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๕๔๐,๐๐๐ ๙ ๕๔๐,๐๐๐ ๙ ๕๔๐,๐๐๐ ๙ ๕๔๐,๐๐๐ ๙ ๕๔๐,๐๐๐ ๔๕ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม  ๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร ์ ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ป2ี56๙ ปี 25๗๐ 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 

๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

- แผนงานการเกษตร ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ 
รวม ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๕ ๖๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑๒๖ ๒๐,๒๓๔,๐๐๐ ๑๓๑ ๒๑,๒๙๔,๐๐๐    ๑๒๓ ๒๑,๓๕๙,๐๐๐     ๑๐๕ ๑๙,๘๓๙,๐๐๐   ๑๐๔ ๒๐,๔๙๔,๐๐๐   ๕๘๙ ๑๐๓,๒๒๐,๐๐๐ 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)   องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๗  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ระบบแรงต่่า บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑ จากแยกบ้าน 
นายนรินทร์ – ล่าห้วยร่อง
หิน 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 
จากแยกบ้านนายนรินทร์ – 
ล่าห้วยร่องหิน ระยะทาง 
1,000 เมตร 
 

- ๒๑๐,๐๐๐ - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ระบบแรงต่่า บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑ จากแยกบ้าน 
นายนรินทร์ – แยกบ้าน
หนองน้่าขุ่น – บ้านตาโท 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 
จากแยกบ้านนายนรินทร์ – 
แยกบ้านหนองน้่าขุ่น –  
บ้านตาโท ระยะทาง 800 
เมตร 

- 180,000 - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบสายดับรอบหมู่บ้าน 
นาห่อม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(สายดับ) รอบหมู่บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑ 

- - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ด่ารงชีวิต 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔ โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑ จากแยกปู่ตา – ล่า
ห้วยร่องหิน 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 
จากแยกปู่ตา – ล่าห้วยร่อง
หิน ระยะทาง 500 เมตร 
 

- - - 152,000 - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๘  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
บ้านโนนจาน หมู่ ๒ จากหนอง
ดินเหนียว – หนองสนม 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒
บริเวณหนองดินเหนียว -
หนองสนม ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 100,000 - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
จากบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ – 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ – 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 
ระยะทาง 700 เมตร 

75,000 - - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
ดับรอบหมู่บ้านโนนจาน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ)  
รอบหมู่บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ 2 

- 110,000 - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๕๙  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ จากหนอง
ดินเหนียว – บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒  
จากหนองดินเหนียว –  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ จากหนอง
ดินเหนียว – บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจาก
หนองดินเหนียว  –  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 
ระยะทาง 800 เมตร 
 

- - - ๒๕๐,๐๐๐        - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ จากหนอง
ดินเหนียว – บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 
จากหนองดินเหนียว –  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - - 100,000 จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ –  
บ้านหนองบัวอารี หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากโนนจาน หมู่ที่ ๒ –  
บ้านหนองบัวอารี หมู่ที่ ๖
ระยะทาง 700 เมตร 

- - 100,000 - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๐  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่าจากประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  
– บ้านบัวเจริญ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
จากประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  – บ้านบัวเจริญ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 150,000 - จ่านวนระยะทาง
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่าจากบ้านหนองน้่า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ – บ้านตาโท 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
จากบ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ – 
บ้านตาโท ระยะทาง 1,000 
เมตร 
 

- - - - 300,000 จ่านวนระยะทาง
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่า บ้านหนองน้่าขุ่น  
ม.๓ จากหน้าวัด –  
บ้านค่าสะอาด 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหนองน้่าขุ่น  
ม.๓ บริเวณจากหน้าวัด –  
บ้านค่าสะอาด  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- 
 

- 100,000 - - ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่า บ้านหนองน้่าขุ่น  
ม.๓ จาก เส้นข้างฟาร์ม
กัปตันเอ็ม  - บ้านนาห่อม 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหนองน้่าขุ่น ม.๓  
บริเวณจากเส้นข้างฟาร์ม
กัปตันเอ็ม  - บ้านนาห่อม 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - - 210,000 - จ่านวนระยะทาง
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๑  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔  
– แยกทางเข้า บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
จากบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔  
– แยกทางเข้า บ้านนาห่อม หมู่
ที่ ๑๑ ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

300,000 - - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง บ้านค่านก
เปล้า หมู่ที่ ๕ สี่แยก
บ้านนายชื่น – เข้า
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะและ
ภายในหมู่บ้านชุมชน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕  
สี่แยกบ้านนายชื่น – เข้าหมู่บ้าน 
จ่านวน 15 จุด 

20,000 - - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รอบทิศตะวันออก  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 

เพื่อขยายเขตจ่าหน่าย
ไฟฟ้าไปส่านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต่าบลนาห่อม 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณรอบทิศตะวันออก  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- 100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนเข้าถึง
บริการของรัฐ 

ประชาชนได้รับ
บริการจากรัฐอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๒  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
จากหน้าวัด – หนองหิน
โงมและรอบหนองหินโงม 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าส่าหรับการ
อยู่อาศัยและการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
จากหน้าวัด – หนองหิน
โงมและรอบหนองหินโงม 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๐ โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดทางเข้าบ้านค่านกเปล้า 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันทรัพย์สินและลด
เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง
ยังสามารถจับภาพและบนัทึก
วิดีโอที่อาจจะเป็นประโยชน์ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ทางเข้าบ้านค่านกเปล้า 
หมู่ที่ ๕ 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
ได้รับประโยชน์
และความปลอดภัย 

สามารถแก้ไขและลด
ปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากจุดแยกบ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๘  - บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าส่าหรับการ
อยู่อาศัยและการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากจุดแยกบ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๘  - บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - 100,000 - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านหนองบัวอารีย์ ม.๖ - 
สนามกีฬา 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าส่าหรับการ
อยู่อาศัยและการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านหนองบัวอารีย์  
ม.๖ ถึงสนามกีฬา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - จ่านวนระยะทาง 
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๓  

แบบ ผ. ๐๒ 
 
                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านหนองบัวอารีย์ ม.๖
จากแยก ไป รร. –  
ฝายกักเก็บน้่าห้วยอารีย ์
 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านหนองบัวอารีย์ ม.๖
จากแยก ไป รร. – ฝายกัก
เก็บน้่าห้วยอารีย ์
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 150,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านหนองบัวอารีย ์
หมู่ที่ ๖ - หนองโดน 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านหนองบัวอารีย ์
หมู่ที่ ๖ – หนองโดน 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 50,000 - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตามถนน
ตลอดแนว บ้านหนอง
บัวอารีย ์หมู่ที่ ๖ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนตลอดแนว จ่านวน 
15 จุด บ้านหนองบัว
อารีย์ หมู่ที่ ๖ 

      - 20,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๖ โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างบ้านหนองบัวอารีย ์
หมู่ที่ ๖ จากอนามัย 
(แยก) - แยกทางเข้า
บ้านหนองหิน 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน
ชุมชน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านหนองบัวอารีย ์หมู่ที่ 
๖ ตามถนนตลอดแนว 
จ่านวน 15 จุด 

- - 20,000 - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๔  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๒๗ โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่าง บ้านหนองบัวอารีย ์
หมู่ที่ ๖ จากจุดแยก
อนามัย – บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ตามเส้นทางสาธารณะ
และภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
บ้านหนองบัวอารีย ์หมู่ที่ ๖
จากจุดแยกอนามัย – บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒ จ่านวน 25 จุด 

- 30,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่า บ้านตาโท หมู่ที่ ๗
จากหน้าวัดตาโท – บ้าน
หนองโพธิ ์

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จากหน้าวัดตาโท –บ้านหนอง
โพธิ์ ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 100,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗  
จากแยกทิศตะวันตก 
ไปทิศเหนือ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้าน
ตาโท หมู่ที่ ๗ จากแยกทิศ
ตะวันตกไปทิศเหนือ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 200,000 - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่า บ้านหนองจิก หมู่
ที่ ๘ จุดหน้าวัดหนองจิก 
– บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจุด
หน้าวัดหนองจิก หมู่ที่ ๘ – 
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 
ระยะทาง 700 เมตร 

- - 70,000 - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๕  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  
จุดจากแยกหมู่บ้านหนองจิก  
หมู่ที่ ๘ – แยกบ้านโนนจาน 
(ถนนด่า) 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจุด
จากแยกหมู่บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๘ – แยกบ้านโนนจาน 
(ถนนด่า) ระยะทาง 800 
เมตร 

- 80,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๒ โครงการไฟฟ้าส่องส่องสายดับ
ภายในหมูบ่้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะและ
ภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ ๘ 

- 20,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๓ โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่่า 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙  
จากหมู่บ้านหน้าวัดเก่า –  
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙  
จุดจากหมู่บ้านหน้าวัดเก่า – 
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 50,000 - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๔ โครงการติดตั้งระบบไฟกระพริบ
ทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อลดอุบัติเหตุจุด
ทางเข้าหมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบไฟกระพริบ
ทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน  
หมู่ที่ ๙  จ่านวน 1 จุด 

- 15,000 - - - จ่านวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๖  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
จากทิศตะวันออก บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนจาน หมู่ ๒ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
ทิศตะวันออก บ้านนาห่อม  
หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนจาน  
หมู่ ๒ ระยะทาง 800 เมตร 
 

200,000 - - - - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ – 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑  
ตามถนนลูกรัง 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ – บ้าน
นาห่อม หมู่ที่ ๑๑ ตามถนน
ลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

- - 100,000 - - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑  
ถนนหลัง อบต. นาห่อม 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
หลัง อบต.นาห่อม ระยะทาง 
500 เมตร 
 

- 50,000 - - - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
จากบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
(ถนนลาดยาง) – อบต.นาห่อม 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
(ถนนลาดยาง) ระยะทาง 500 
เมตร 
 

- - 80,000 - - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๗  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑  
จากสระหลวง  – บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑๑ จากสระหลวง  – บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง 500 
เมตร 
 

- - - 50,000 - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
จากบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ – 
บ้านหนองสนม - บ้านวังม่วง 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่อาศัย
และการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑๑ – บ้านหนองสนม - 
บ้านวังม่วง ระยะทาง 500 เมตร 
 

- - - - 100,000 จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๑ โครงการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้านตามแยก บ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะและ
ตามแยก ซอย ภายใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านตาม
แยก บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ จ่านวน 
15 จุด 

20,000 - - - - จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๒ โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
เส้นทางสาธารณะและ
ตามแยก ซอย ภายใน
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ่านวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่าหรับการอยู่
อาศัย และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๘  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๓ โครงการซ่อมแซม เสริมแอสฟัลท์
ติก บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ แยก
บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน – ทิศตะวันตก 

เพื่อด่าเนินการซ่อมแซม 
ถนนภายในเขต
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ซ่อมแซม เสริมแอสฟัลท์ติก 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ แยกบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน – ทิศตะวันตก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 200 เมตร   

๒๔0,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑  
สายแยกบ้านนายนรินทร์ –  
ไปล่าห้วยร่องหิน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑ สายแยกบ้าน
นายนรินทร์ – ไปล่าห้วยร่อง
หิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 210 เมตร   

-  300,000 170,000 - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑  
สายหน้าบ้านนายนรินทร์ - แยก
บ้านหนองน้่าขุ่น - บ้านตาโท 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑ สายหน้าบ้าน
นายนรินทร์ - แยกบ้านหนอง
น้่าขุ่น – บ้านตาโท  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 445 เมตร   

- - 170,000 224,000 600,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๖๙  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านนาห่อม  
หมู่ที่ ๑ สายสี่แยกทิศ
ตะวันตก – ข้างวัดป่านา
ห่อม 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต่าบล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑ สายสี่แยกทิศ
ตะวันตก – ข้างวัดป่านาห่อม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 176 เมตร   

- - 170,000 224,000 - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งภายในและ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต่าบล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
โนนจาน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนอง
จิก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 200 เมตร   

- - - 300,000 150,000 ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองสีขา 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
โนนจาน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนอง
สีขา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร   

150,000 150,000 150,000 - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๐  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านโนนจาน  
หมู่ที่ ๒ จากหนองดิน
เหนียว – บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ จากหนอง
ดินเหนียว – บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 134 เมตร   

150,000 150,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านหนองน้่าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ จากแยกศาลา
ประจ่าหมู่บ้าน - วัด 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  จากแยกศาลา
ประจ่าหมู่บ้าน – วัดขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 143 เมตร   

160,000 160,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๑ โครงการถนนคอนกรีต  
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓
ข้างโรงเรียน – วัด 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ ข้างโรงเรียน – 
วัด  

160,000 160,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๑  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

บาท 
๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๘๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านหนองน้่าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ ข้างศาลา – ทิศใต้ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 
ข้างศาลา – ทิศใต้ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 179 เมตร   

- 160,000 240,000 - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านหนองน้่าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ ข้างด้านหน้า 
โรงเรียน – ทิศเหนือ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  
ข้างด้านหน้า โรงเรียน – ทิศ
เหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 232 เมตร   

- - - 220,000 300,000 ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓
ซอยพ่อใหญ่อึ่ง – ทิศใต้ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ ซอยพ่อใหญ่อึ่ง 
– ทิศใต้ ระยะทาง 80 เมตร  

- - 20,000 20,000 - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓
เส้นหน้าบ้าน อบต.ทองใบ 
– ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งโดยใช้
ผลผลิตการเกษตร
จากท้องถิ่น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ เส้นหน้าบ้าน 
อบต.ทองใบ – ประปา 
ระยะทาง 100 เมตร 
 

20,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๒  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 
เส้นข้างบ้านครูตุ๊ก - ประปา 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ ซอยหน้าศาลา
ประชาคม กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 200 เมตร 
 

20,000 - - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 
ข้างฟารม์กัปตันเอ็ม 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและการขนส่ง
ภายในท้องถิ่น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ ข้างฟารม์
กัปตันเอ็ม กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร 
 

30,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๕๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 
เส้นรอบบ้าน – ประปา 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  
เส้นรอบบ้าน – ประปา 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
300 เมตร 
 

20,000 - - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๓  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  
เส้นรอบบ้านทิศตะวันตก 
บ้านคุณบุญถิ่น – รอบบ้านทิศ
เหนือ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓  
เส้นรอบบ้านทิศตะวันตก 
บ้านคุณบุญถิ่น – รอบบ้านทิศ
เหนือ กว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทาง 112 เมตร 
 

- - ๒๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ สายหน้า
ศาลา - ลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและการขนส่ง
ภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ ๔  สายหน้าศาลา – 
ลาดยาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 11 เมตร 

25,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  ๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบหมู่บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔  
สายข้างร้านค้า - ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ สายข้าง
ร้านค้า – ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 11 
เมตร 

25,000 - - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๔  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ ข้าง
บ้านผู้ใหญ่บ้านด้านทิศใต้ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านด้านทิศ
ใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 54 เมตร 

- 120,000 - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ หน้าศาลา –  
ข้างวัด 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ หน้าศาลา – 
ข้างวัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 112 เมตร 

- 250,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท้องถิ่นที่
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  ๖๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ จากหน้าวัด –  
ทิศเหนือ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ จากหน้าวัด – 
ทิศเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 245 เมตร 

- - 300,000 250,000 - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๕  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ –  
สี่แยกเข้าบ้านนาห่อม   
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ ๔ – สี่แยกเข้าบ้าน
นาห่อม  หมู่ที่ ๑๑  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000เมตร 

- - - 200,000 170,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๖ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
สายกลางบ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและการ
ขนส่งภายในท้องถิ่น 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก  
สายกลางบ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 268 เมตร 

400,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และการขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 ๖๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ – 
บ้านค่าสะอาด 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านค่า
นกเปล้า หมู่ที่ ๕ – บ้านค่า
สะอาด ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 640 เมตร 

- 110,000 - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๖  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
           ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านค่านกเปล้า 
หมู่ที่ ๕ ซอยจากกลางบ้าน 
– ถนนบ้านค่ากลาง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕  
ซอยจากกลางบ้าน – ถนนบ้าน
ค่ากลาง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 156 เมตร 

- - 350,000 - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบหมู่บ้านค่านก
เปล้า หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและการ
ขนส่งภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้านค่านกเปล้า หมู่ที ่๕ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 268 เมตร 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

   ๗๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
จากถนนสาย บ้านค่านก
เปล้าหนองน้่าขุ่น – ที่นา
นายชื่น 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค่านก
เปล้า หมู่ที่ ๕ จากถนนสาย 
บ้านค่านกเปล้าหนองน้่าขุ่น – 
ที่นานายชื่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 350 เมตร 

- 250,000 - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๗  

แบบ ผ. ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากหน้าวัดค่านกเปล้า 
หมู่ ๕ - หนองหินโงม 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากหน้า
วัดค่านกเปล้า หมู่ ๕ – 
หนองหินโงม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 400 
เมตร 

- - 110,000 - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ 
- สนามกีฬา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านหนองบัวอารีย์ 
หมู่ที่ ๖ – สนามกีฬา ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
178 เมตร 

200,000 200,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ 
จากทางเข้าโรงเรียน – ไป
ฝายล่าห้วยอารีย์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนอง
บัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ จากทางเข้า
โรงเรียน – ไปฝายล่าห้วย
อารีย์ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 220 เมตร 

200,000 
 

- - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๘  

แบบ ผ. ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๗๔ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากบ้านหนองบัว
อารีย์ หมู่ที่ ๖ - หนองโดน 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านหนอง
บัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ – หนองโดน 
ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร 

- 200,000 - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๕ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านหนอง
บัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ – บ้าน
หนองหิน (ป่าสาธารณะ) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและการ
ขนส่งภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
หนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ – บ้าน
หนองหิน (ป่าสาธารณะ) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 178 
เมตร 

- - 150,000 250,000 - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 ๗๖ โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้านหนองบัว
อารีย์ หมู่ที่ ๖ รอบสระ
หนองบัว 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ 
รอบสระหนองบัว ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 112 เมตร 

- - - - 250,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 ๗๗ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
แอสฟัลท์ติก ถนน
คอนกรีต (ลาดยาง) จาก
บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 
๖ – บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนน
คอนกรีต (ลาดยาง) จากบ้านหนอง
บัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ – บ้านตาโท  
หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 100  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๗๙  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗  
เส้นหน้าวัด – หนองโพธิ ์

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาโท 
หมู่ที่ ๗ เส้นหน้าวัด – หนอง
โพธิ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 67  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๗๙ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗  -  
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและการขนส่ง
ภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านตา
โท หมู่ที่ ๗  - บ้านหนองหิน 
หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 178  เมตร 

- 250,000 250,000 - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  ๘๐ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีต  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ –  
บ้านโนนจันทร์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  บ้านตา
โท หมู่ที่ ๗ – บ้านโนนจันทร ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 223  เมตร 

- 250,000 250,000 - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๐  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๘๑ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้น
รอบหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและการ
ขนส่งภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นรอบ
หมู่บ้านหนองจิก ม.๘  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 67  เมตร 

- 150,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๒ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยกลางบ้านหนองจิก  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
กลางบ้านหนองจิก ม.๘ 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 67  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากกลางบ้านหนองจิก  
หมู่ที่ ๘ - วัด 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและเพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
กลางบ้านหนองจิก ม.๘ – วัด 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 67  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากวัด บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 
- บ้านโนนจาน 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและการ
ขนส่งภายในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากวัด บ้านหนองจิก ม.๘ – 
บ้านโนนจาน  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

- 150,000 - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๑  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - 
แยกโนนจาน (ถนนด่า) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านหนองจิก ม.๘ - แยก
โนนจาน (ถนนด่า) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
335  เมตร 

- 200,000 100,000 250,000 200,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ – 
บ้านหนองสีขา 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้าน
หนองจิก ม.๘ – บ้านหนอง
สีขา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 800  เมตร 

100,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘๗ โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอส
ฟัสท์ติก ถนนคอนกรีตจาก
ทางเข้าบ้านหนองหิน  
หมู่ที่ ๙ – สี่แยกประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์
ติก ถนนคอนกรีตจาก
ทางเข้าบ้านหนองหิน  
หมู่ ๙ – สี่แยกประปา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 100  เมตร 

120,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  ๘๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ – 
หน้าศพด. บ้านหนองบัวอารีย์ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ – 
หน้าศพด. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 335  เมตร 
 

- 150,000 100,000 300,000 200,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๒  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านผู้ใหญ ่
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ –  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ – 
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 160  เมตร 

200,000 150,000 100,000 - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙๐ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ซอย
หน้าทางเข้าหน้าศาลาไป
รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนอง
หิน หมู่ที่ ๙ ซอยหน้าทางเข้า
หน้าศาลาไปรอบหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 67  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

   ๙๑ โครงปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙  
ตามล่าห้วยร่องหิน – ทิศ
ตะวันตก 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหิน 
หมู่ที่ ๙ ตามล่าห้วยร่องหิน – ทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 820  เมตร 

- 150,000 - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๓  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้านหนองหิน  
หมู่ที่ ๙ จากวัดป่าหนองหิน 
– บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน
หนองหิน หมู่ที่ ๙ จากวัดป่า
หนองหิน – บ้านหนองน้่า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 53  
เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

   ๙๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากหมู่บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ ๙ - ล่าห้วยร่องหิน 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและการขนส่ง
ภายในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
หมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ – 
ล่าห้วยร่องหิน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 245  
เมตร 

- 150,000 100,000 300,000 - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

   ๙๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านหนองหิน  
หมู่ที่ ๙ รอบสระหนองหิน – 
วัดเก่า 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ 
รอบสระหนองหิน – วัดเก่า 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 45  เมตร 
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๔  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จาก บ้านนาห่อมหมู่ ๑๐ 
– สระน้่า บ้านนาห่อม  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 
บ้านนาห่อมหมู่ ๑๐ – สระ
น้่า บ้านนาห่อม หมู่ ๑๑
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 134  เมตร 

- - 200,000 100,000 - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาห่อม หมู่ 
๑๐ จากสะพานไปทิศ
ตะวันออกของร่องหิน – 
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนา
ห่อม หมู่ ๑๐ จากสะพานไป
ทิศตะวันออกของร่องหิน – 
ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 420  เมตร 

200,000 - - - - ร้อยละของจ่านวน
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๕  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๙๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากแยก บ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑๐ ,บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒ - ล่าห้วย
ขี้หนู 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยก 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ ,บ้าน
โนนจาน หมู่ที่ ๒ – ล่าห้วย
ขี้หนู ขนาดกว้าง 3.00 -
4.00 เมตร ระยะทาง 470  
เมตร 

- 30,000 - - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากถนนบ้านนา
ห่อม หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้าน
โนนจาน หมู่ที่ ๒ – 
ถนนลาดยางโรงโม่ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนน
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ ไป
บ้านโนนจาน  
หมู่ที่ ๒ – ถนนลาดยางโรงโม ่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 700  เมตร 

200,000 100,000 50,000 - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนาห่อม หมู่ ๑๐ – 
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนาห่อม หมู่ 
๑๐ – บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 160  เมตร 

100,000 200,000 150,000 - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๖  

แบบ ผ. ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๑๐๐ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑  
เส้นหลัง อบต.นาห่อม 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑  
เส้นหลัง อบต.นาห่อม  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 274  เมตร 

150,000 100,000 160,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
– บ้านหนองสนม 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
การขนส่งภายใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนาห่อม หมู่ที่ 
๑๑ – บ้านหนองสนม  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 146  เมตร 

150,00 100,000 160,000 - - ร้อยละของถนน
ท้องถิ่นที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส่ง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
จากสระหลวง  – บ้านนา
ห่อม  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
จากสระหลวง  – บ้านนา
ห่อม  หมู่ที่ ๑๐ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 45  เมตร 

- - - - 100,000 ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐๓ โครงการถนนลูกรังรอบ
สระหลวง บ้านนาห่อม  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบสระ
หลวง บ้านนาห่อม ม.๑๑ 
กว้าง ๔,๐๐ เมตรระยะทาง
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร ม.
๑๑ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จ่านวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 
 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๗  

แบบ ผ. ๐๒ 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๐๔ โครงการล้างเป่าระบบ
ประปา ระบบดูดน้่าขึ้น 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
หมู่บ้านและชุมชน 

ล้างเป่าระบบประปา 
ระบบดูดน้่าขึ้น 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 

150,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้่าประปา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

กองช่าง 
อบต.นาห่อม 

๑๐๕ โครงการประปาโซลา
เซลล ์ บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อการปรับปรุง ซ่อม
บ่ารุงระบบประปา
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังระบบประปาโซลา
เซลล์ บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 

- - - 50,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้
น้่าประปา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

กองช่าง 
อบต.นาห่อม 

๑๐๖ โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ส่าหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

300,000 - - - - ร้อยละของ
แหล่งน้่าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
และส าหรับท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๘  

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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๐๗ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านทั้ง  ๓ 
บ่อ บ้านหนองน้่าขุ่น  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่าหรับอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านทั้ง  ๓ บ่อ 
บ้านหนองน้่าขุ่น  
หมู่ที่ ๓ 

150,000 - - - - ร้อยละของแหล่งน้่าที่
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐๘ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาหรือ
เก็บกักน้่าไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่าหรับอุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

- - - - 260,000 จ่านวนประชาชน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๐๙ โครงการติดตั้งแผงโซลา
เซลล์ระบบประปา  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ระบบประปาหมู่บ้านและรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ติดต้ังแผงโซลาเซลล์
ระบบประปา ม.๔ 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของครัวเรือน
ผู้ใช้น้่าประปา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๐ โครงการก่อสร้าง/ขยาย
ระบบประปารอบ
หมู่บ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕  

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
รอบหมู่บ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 

- ๒๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของแหล่งน้่าที่
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๑ โครงการปรับปรุงระบบ
จ่าหน่ายน้่าประปา
หมู่บ้านหนองบัวอารีย์ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหนองบัวอารีย์ 
หมู่ที่ ๖  

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของแหล่งน้่าที่
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๘๙  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๑๒ โครงการปรับปรุงหอถัง
ประปา บ้านหนองจิก
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
แบบหอถังหมู่บ้านเพื่อเก็บ
กักน้่าไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่าหรับอุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงหอถังประปา  
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๓ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านหนองหิน 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาบ้าน 
หนองหิน หมู่ที่ ๙ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - จ่านวนประชาชน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหมู่บ้าน/
อบต.เพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๐  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๑๔ โครงการขุดลอกหนองสะโน  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน
การขาดแคลนน้่า 
ในช่วงฤดูแล้งและขยาย
พื้นที่แหล่งน้่าในพื้นที่ 
ในการท่าเกษตร 

ขุดลอกหนองสะโน 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

- 120,000 - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๕ โครงการขุดลอกหนองสวนยา  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน
การขาดแคลนน้่า 
ในช่วงฤดูแล้งและขยาย
พื้นที่แหล่งน้่าในพื้นที่ 
ในการท่าเกษตร 

ขุดลอกหนองสวนยา  
หมู่ที่ ๒ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

- 300,000 - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างฝายล่าห้วย
ขี้หนู (ฝายน้่าล้น)  บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างฝายล่าห้วยขี้หนู  
(ฝายน้่าล้น) บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต่าบลนาห่อมมี
แหล่งน้่าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๑  

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 ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๑๗  โครงการขุดลอกห้วยอาร ี
บ้านโนนจาน หมู่ ๒ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยอาร ีบ้านโนนจาน หมู่ที่ 
๒ ขนาดปากบนล่าห้วยขุดใหม่
กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ความยาว
ขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 300 เมตร 

- - - - 300,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๘ โครงการขุดลอกล่าห้อย
ร่องหิน บ้านหนองน้่าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยร่องหิน บ้านหนอง
น้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ ขนาดปากบนล่า
ห้วยขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 18.00 
เมตร ความยาวขุดลอกรวมไม่น้อย
กว่า 150 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑๙ โครงการขุดลอกล่า
ห้วยเตาะเบาะจากที่นา
นายทุม – ถนนลาดยาง  
บ้านวังม่วง หมู่ ๔ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยเตาะเบาะจากที่นา
นายทุม – ถนนลาดยาง  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ ขนาดปากบน
ล่าห้วยขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 15.00 
เมตร ความยาวขุดลอกรวมไม่น้อย
กว่า 200 เมตร   

- - 300,000 - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๐ โครงการขุดลอกหนอง
ทับม้า บ้านวังม่วง  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองทับม้า บ้านวังม่วงหมู่
ที่ ๔ จ่านวน ๑ แห่ง 

- - - - 130,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

                                                                                                                 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๒  

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๒๑ โครงการขุดลอกหนอง
บัว บ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองบัว  
 บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
จ่านวน ๑ แห่ง 
 

- - - 350,000  ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๒ โครงการขุดลอกห้วย
อารีจากฝายตาโท – 
จุดฝายใหม่  
บ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยอารีจากฝายตาโท –  
จุดฝายใหม่ บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 
ขนาดปากบนล่าห้วยขุดใหม่กว้าง
เฉลี่ย 18.00 เมตร ความยาวขุด
ลอกรวมไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

- - 300,000 - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๓ โครงการขุดลอกล่าห้วย
ร่องหิน  – บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒        

เพื่อปรับปรุงขยาย
แหล่งน้่าและเก็บกัก
น้่าไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่าหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยร่องหิน – บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒ ขนาดปากบนล่าห้วย
ขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร 
ความยาวขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

- - - - 350,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๔ โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ บ้านตาโท 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
น้่าและเก็บกักน้่าไว้
ใช้ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกหนองสาธารณะ  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ 
จ่านวน ๑ แห่ง 
 

- - 200,000 - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 
 
 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๓  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                                     
                                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๒๕ โครงการขุดลอกล่า
ห้วยอารี – บ้านตาโท  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗         

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยอาร ี– ตาโท         
หมู่ที่ ๗ ขนาดปากบนล่าห้วย
ขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 18.00 
เมตร ความยาวขุดลอกรวมไม่
น้อยกว่า 250 เมตร  จ่านวน 
๑ แห่ง 

200,000 - - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่ง
น้่าส่าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างฝาย
ต่อเขตบ้านโนนจันทร ์ 
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายต่อเขตบ้านโนน
จันทร์  
บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ 
จ่านวน ๑ แห่ง 
 
 

- - - - 600,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต่าบลนาห่อมมี
แหล่งน้่าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้่าในร่องหิน
,ห้วยอาร ี
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้่าในร่อง
หิน,ห้วยอาร ี 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 
จ่านวน ๑ แห่ง 
 
 
 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต่าบลนาห่อมมี
แหล่งน้่าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๔  

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๒๘ โครงการขุดลอกล่า
ห้วยร่องหิน,ห้วยอาร ี
บ้านหนองจิก  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยร่องหิน,ห้วย
อารีย์ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ 
ขนาดปากบนล่าห้วยขุดใหม่
กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความ
ยาวขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 
400 เมตร 

- - - 350,000 400,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ส่าหรับอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๒๙ โครงการขุดลอกล่า
ห้วยร่องหิน บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกล่าห้วยร่องหิน บ้าน
หนองหิน หมู่ที ่๙ ขนาดปากบน
ล่าห้วยขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 
15.00 เมตร ความยาวขุดลอก
รวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร   

- - 
 
 
 

300,000 - 300,000 ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ส่าหรับอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๐ โครงการขุดลอกวัชพืช
ตามล่าห้วยร่องหิน 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุงขยาย
แหล่งน้่าและเก็บกัก
น้่าไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่าหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกวัชพืชตามล่าห้วยร่อง
หิน บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
ขนาดปากบนล่าห้วยขุดใหม่
กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร  
ความยาวขุดลอกรวมไม่น้อย
กว่า 250 เมตร         

- 300,000 - 
 
 

- - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้่าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและป้องกันน้่า
ท่วมฉับพลัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างฝาย
กั้น ล่าห้วยร่องหิน 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้น ล่าห้วยร่องหิน 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 

- - 
 
 
 

- 500,000 - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต่าบลนาห่อมมีแหล่งน้่า
ที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๕  

แบบ ผ. ๐๒ 
 
                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๓๒ โครงการขุดลอก  
ล่าห้วยร่องหิน 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้่าล่าห้วย
ขี้หนู  บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

- - - - 600,000 ร้อยละของแหล่งน้่า 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ส่าหรับอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๓ โครงการขุดลอกวัชพืช
ตามล่าห้วยขี้หน ู 
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อก่าจัดวัชพืชที่
ขวางทางระบายน้่าล่า
ห้วยที่ตื้นเขินให้สามารถ
กักเก็บน้่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขุดลอกวัชพืชตามล่าห้วยขี้หน ู
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๐ ขนาด
ปากบนล่าห้วยขุดใหม่กว้าง
เฉลี่ย 18.00 เมตร ความยาว
ขุดลอกรวมไม่น้อยกว่า 100 
เมตร  

- - 150,000 - - ร้อยละของแหล่งน้่า 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้่าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและป้องกันน้่า
ท่วมฉับพลัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๔ โครงการขุดลอกห้วย
ขี้หนู บ้านนาห่อม หมู่
ที่ ๑๑ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยขี้หน ูบ้านนาห่อม 
หมู่ที่ ๑๑ ขนาดปากบนล่าห้วย
ขุดใหม่กว้างเฉลี่ย 15.00 
เมตร ความยาวขุดลอกรวมไม่
น้อยกว่า 150 เมตร  
 

- 150,000 - - 150,000 ร้อยละของแหล่งน้่า 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีแหล่งน้่า
ส่าหรับอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๕ โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้่า ห้วยขี้หนู (ท้าย
บ้าน) บ้านนาห่อม หมู่
ที่ ๑๑ 

เพื่อเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้่า ห้วยขี้หนู 
(ท้ายบ้าน) บ้านนาห่อม หมู่ที่ 
๑๑ 

- - - 500,000 - ร้อยละของแหล่งน้่า 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ต่าบลนาห่อมมีแหล่งน้่า
ที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๖  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 

๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๓๖ โครงการขุดลอกสระ
หลวง บ้านนาห่อม  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้่า
และเพิ่มเก็บกักน้่าไว้ใช้
ประโยชน์ ส่าหรับ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกสระหลวง  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของแหล่ง
น้่าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้่า
ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๗ โครงการคลองระบาย
น้่าคอนกรีต ถนน 
อบต.นาห่อม  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
 
 

เพื่อระบายน้่าในพื้นที่
ท่วมขังฉับพลัน 

คลองระบายน้่าคอนกรีต 
ถนน อบต.นาห่อม  
บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑๑ 
จ่านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการพัฒนา 

ป้องกันน้่าท่วม
ฉับพลัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๗  

แบบ ผ. ๐๒ 
 
                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๓๘ โครงการท่าซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านทั้งสอง
ข้าง บ้านโนนจาน  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้าน
สร้างความประทับใจแก่ผู้เดิน
ทางเข้าออก 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านทั้งสองข้าง บ้านโนน
จาน หมู่ที่ ๒ 

- - -  90,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประชาชนมีความ
ประทับใจ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างระบบ
หอกระจายเสียงหมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการสาธารณะ 

ก่อสร้างระบบหอกระจาย
เสียงหมู่บ้าน บ้านโนนจาน 
หมู่ที่ ๒ 

80,000 - - - - จ่านวนประชาชน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของหมู่บ้าน/
อบต.เพิ่มขึ้น 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๐ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ให้สภาพดีขึ้น 

ปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ 

- 150,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์
จากการประชุม
หรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๑ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายเสียงหมู่บ้าน  
บ้านหนองน้่าขุ่น  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการสาธารณะ 

ก่อสร้างระบบหอกระจาย
เสียงหมู่บ้าน บ้านหนองน้่า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ 

80,000 - - - - ประชาชนร้อยละ
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 
 
 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๘  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๔๒ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านหนองน้่าขุ่น 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านหนองน้่าขุ่น หมู่ที่ ๓ 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์
จากการประชุม
หรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๓ โครงการซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้านทั้งสองข้าง  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเข้าหมู่บ้านสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้
เดินทางเข้าออก 

ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านทั้งสอง
ข้าง บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

- - - - 45,000 ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประชาชนมีความ
ประทับใจ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๔ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
ปรับปรุงห้องน้่า  
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายพื้นที่ศาลา
ประชาคาหมู่บ้าน
และปรับปรุงห้องน้่า 
ให้สภาพดีขึ้น 

ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ปรับปรุงห้องน้่า บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ ๔ 

250,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์
จากการประชุม
หรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 
 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงหอ
กระจายเสียงหมู่บ้าน 
บ้านค่านกเปล้า  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายเสียงให้
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
สาธารณะให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจายเสียงหมู่บ้าน  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 

- - - 80,000 - ประชาชนร้อยละ
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๙๙  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                       
                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๔๖ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
ให้สภาพดีขึ้น 

ปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  
บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕ 

150,000 - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์จากการ
ประชุมหรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๗ โครงการก่อสร้างห้องน้่าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บิการและเพิ่มส่วน
บริการให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องน้่าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๘ โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว ศาลาประชาคม  
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายเสียงใหเ้ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
สาธารณะให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
ศาลาประชาคม  
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

๘๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนร้อยละได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๔๙ โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ
หลวง บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อความสวยงามหรือ
สร้างรั้วเพื่อความ
แข็งแรงป้องกันสิ่งต่างๆ 
จากภายนอกที่จะเข้ามา 
หรือเพื่อควบคุมพื้นที่ให้
สัตว์เล้ียง 

ก่อสร้างรั้วรอบสระหลวง 
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

-- ๘๐,๐๐๐ - - 100,000 ร้อยละจ่านวนพื้นที่
ได้รับการคุ้มครอง 

รั้วรอบสระหลวง
ของหมู่บ้านมี
ความแข็งแรง
และปลอดภัย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
                                                                                                            



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๐๐  

แบบ ผ. ๐๒ 
                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๕๐ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระหลวง  
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ์ 
ให้สวยงาม ร่มร่ืน ลดมลพิษ. ลด
ภาวะโลกร้อน และเป็นการลด
ความเครียดของประชาชนที่
สัญจรผ่านไปมา  

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หลวง บ้านนาห่อม  
หมู่ที่ ๑๑ 

- ๓๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์ 
พักผ่อนและออก
ก่าลังกาย 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๕๑ โครงการปรับปรุงรั้ว
ศาลาประชาคม 
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อปรับปรุงรั้วศาลาประชาคม
ให้สวยงามหรือสร้างรั้วเพื่อความ
แข็งแรงป้องกันสิ่งต่างๆ จาก
ภายนอกที่จะเข้ามา ท่าความ
เสียหายแก่สถานที ่

ปรับปรุงรั้วศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละจ่านวนพื้นที่
ได้รับการคุ้มครอง 

รั้วศาลาประชาคม
ของหมู่บ้านมีความ
แข็งแรงและปลอดภัย 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๕๒ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมให้
สวยงามเป็นสัดส่วนในการบริการ
มากขึ้น 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านนาห่อม หมู่ที ่๑๑ 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนร้อยละ 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การประชุมหรือจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

            
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๐๑  

แบบ ผ. ๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม หน้า : ๑๐๒  

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
ครก – น้ าขุ่น (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/ต าบล 

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 ๖๖ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๗ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๘ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๖๙ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
ปี ๗๐ 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/ต าบล 

อบจ.
อุบลราชธานี 

 

                                                  



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๓ 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
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน/
ต าบล 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ่ม 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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก. บ้านตาโท 
หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองน้ า
ขุ่น หมู่ที่ ๓ (อบ.ถ.
๑๓๔.๐๐๓) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต าบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
สปก. บ้านตาโท - หนองน้ าขุ่น 
กว้าง ๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕  
ปี ๖๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๘ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๖๙ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ปี ๗๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

๕ โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง สายโนนรัง –   
บ้านนาห่อม สาย อบ. 
๔๐๓๕ 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมและ
ขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน/ต าบล 

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

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
จ านวนถนนที่
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

๖ โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะหนองปลา
หมอ หมู่ท่ี ๔  บ้านวัง
ม่วง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ ส าหรับ
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

สระน้ าหนองปลาหมอ หมู่ท่ี ๔ 
บ้านวังม่วง กว้าง  ๖๐.๐๐  
เมตรยาว  ๘๕.๐๐  เมตร  ลึก  
๓.๐๐  เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  ๑๔,๐๔๙  ลูกบาศก์
เมตร 

๔๖๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- 
 

จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 

ราษฎรมีแหล่ง
น้ าใช้เพ่ืออุปโภค
บริโภค และการ 
เกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ าเภอทุ่งศรี
อุดม 

                                                           
 
                                                                                                                                                                 
 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 
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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๗ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
และหมู่ที่ ๕ 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕บ้านค านก
เปล้า ตามแบบขององค์การการ
บริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

- - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา
สะอาดได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๘ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
และหมู่ที่ ๙ 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองหิน ตามแบบขององค์การการ
บริหารส่วนต าบล 
นาห่อม 

- - - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา
สะอาดได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๙ โครงการขุดลอกล าห้วย
ขี้หนู 

เพ่ือเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล าห้วยข้ีหนู หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
นาห่อม ขนาดเฉลี่ย กว้าง ๑๘ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร x ลึก ๓.๕๐ 
เมตร ความจุ ๓๒,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบขององค์การการ
บริหารส่วนต าบลนาห่อม 

- - 600,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

                                              

 

                                                                        



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

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 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วย
อารีย์ 

เพื่อเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล าห้วยอารี หมู่ท่ี ๖ 
บ้านหนองบัวอารีย์ กว้าง ๑๕ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  ลึก 
๓.๕๐ เมตร ความจุ ๗๒,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบของ
องค์การการบริหารส่วนต าบล
นาห่อม 

- - 1,500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ าท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๑ โครงการขุดลอกล าห้วย
ร่องหิน 

เพื่อเป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 

ขุดลอกล าห้วยร่องหิน กว้าง 
๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
ลึก ๓.๕๐ เมตร ความจุ 
๗๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบขององค์การการบริหาร
ส่วนต าบลนาห่อม 

- - 500,000 1,500,000 500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ าท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

                             

 

 

                                                                                    



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                                                                                                          ๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๒ โครงการก าจัดวัชพืชล า
ห้วยขี้หนู หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
นาห่อม 

เพ่ือก าจัดวัชพืชที่
ขวางทางระบายน้ าล า
ห้วยที่ตื้นเขินให้สามารถ
กักเก็บน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอและป้องกันน้ า
ท่วมฉับพลัน 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 

๑๓ โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินระบบเปิด 

เพ่ือพัฒนาระบบกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรมหรืออุปโภคบริโภค
ในอนาคต 

งานถากถาง + งานขุดลอกบ่อ
ผันน้ า โดยมีเป้าหมาย ดังนี ้
- ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๓ บ่อ 
- ปี ๒๕๖๗ จ านวน ๓ บ่อ 
- ปี ๒๕๖๘ จ านวน ๓ บ่อ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่งน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีแหล่งสะสมน้ า
ไว้ใช้ในภาคการเกษตร
หรือการอุปโภคบริโภค
ในอนาคต 

กองช่าง 
อบต.นาห่อม 

๑๔ โครงการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าพร้อมขุดลอกล า
ห้วยอารีย์ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ส าหรับการ
อุปโภคบริโภคหรือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

อาคารบังคับน้ า จ านวน ๑ แห่ง 
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองจิก ต.นาห่อม  
อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 

- ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

 จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ต าบลนาห่อมมีแหล่ง
น้ าที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดปี
เพ่ิมขึ้น 

กรม 
ชลประทาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) 

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 
๒๕๖๖ 
บาท 

๒๕๖๗ 
บาท 

๒๕๖๘ 
บาท 

๒๕๖๙ 
บาท 

๒๕๗๐ 
บาท 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1๕ โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ หมู่ที่ 11 

เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

พ้ืนที่ 10 ไร่ จ านวน  ๑  แห่ง - 
 

- 500,000 - 
 

- ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่ได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง อบต.
นาห่อม 
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 แบบ ผ.๐๓ 
                                                                                                                   บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย   งบประมาณ   หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  
ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๖ : จ านวน ๑ หลัง) 

๑๑,๐๐๐ - - - - กองคลัง 
 

๒ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กขนาด  ๒ บาน  
ได้รับมาตรฐาน (มอก.) 
(ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๗ : จ านวน ๑ ตัว) 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - กองคลัง 
 

๓ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
(ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๑๐ ตัว) 
(ปี ๒๕๖๗ : จ านวน ๑๐ ตัว) 

๒๓,๐๐๐ - ๒๓,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๔ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะประชุม จ านวน ๑๐ ตัว (ส าหรับ
งานกิจการสภา อบต.) 

๖๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

๕ บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เก้าอี้ แบบมีพนักพิง เบาะนวม ปรับ
ระดับได้ จ านวน ๒ ตัว (ส าหรับงาน
กิจการสภา อบต.) 

๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ - - - ส านักปลัด  
กองคลัง  

    รวม ๑๐๖,๘๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๒๓,๐๐๐ - -  
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 แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๖ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า C ๑๘ หน้า/นาที 
- ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๒ เครื่อง 

๕,๒๐๐ 
 

- - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

๗ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
- ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๐,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด 
 

๘ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
- ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๙ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  ๘๐๐ VA 
- ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๒ เครื่อง 
- ปี ๒๕๖๗ : จ านวน ๒ เครื่อง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

    รวม ๔๗,๒๐๐ ๕,๐๐๐  - -  
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 แบบ ผ.๐๓ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๐ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที) 
- ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒ เครื่อง 

๕,๒๐๐ - - - - ส านักงานปลัด  
กองคลัง  

 
๑๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
- ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๑ เครื่อง 
 

๑๗,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด 
 
 

๑๒ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 
-  ปี ๒๕๖๖ แบบท่ี ๑ จ านวน ๑ เครื่อง 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) 

๑๗,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๑๓ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  
จ านวน ๒ เครื่อง 

๕,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด  
กองคลัง  

 
  

 
  รวม ๔๔,๒๐๐ - - - -  
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 แบบ ผ.๐๓ 
                                                                                                               บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๔ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

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

- 
 

๗,๘๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๑๕ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

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

- 
 

๗,๑๐๐ - - - กองคลัง 

    รวม - ๑๔,๙๐๐ - - -  
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 แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 
    (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑๖ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  
ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒ เครื่อง 
ปี ๒๕๖๗ จ านวน ๒ เครื่อง 
(ส าหรับงานส านักงาน) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

๑๗ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์บอกทางแยกบริเวณถนน
ทางแยกร่วม ภายในต าบล  จ านวน 
๒ จุด 
(ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๑ จุด) 
(ปี ๒๕๖๗ : จ านวน ๑ จุด) 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๑๘ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

ติดตั้งกระจกโค้งนูนบนถนนทางโค้ง
ในชุมชน จ านวน ๒  จุด ม.๔ 

( ปี ๒๕๖๖ : จ านวน ๒ จุด) 

๑๐,๐๐๐ - - - - ส านักงานปลัด 

    รวม ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - -  
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  พัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  ท้องถิ่นห้า

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อมใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
                                                                                                                                                    

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
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เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดั บชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ . เทศบาล หรือ อบต . หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่ บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลั กษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือก
ให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่ นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท . ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจก ารปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต . จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท .ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุาย ที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ . เทศบาล อบต .และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมือ งท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท .ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่
จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ

ที่กระทบต่อ อปท .ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของ
ฟรีอื่นๆจาก อปท . เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหา
เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด 
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ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท . ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็

ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง ) 
บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจา ก
สาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ  ส าคัญ
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ีย วข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท . ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็ กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามา
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต . 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท . 
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2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดยมี ไทย  

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์  อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วน ต าบลนาห่อม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน ต าบลนา
ห่อม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้า
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่ง

ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่า
ทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่
มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อมต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึน
จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วน ต าบลนาห่ อม ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น        

ไร่ชาฉุยฟง วัดถ้ าปุาอาชาทอง สวนดอกไม้ดาวจ ารัสแสง ไร่สตรอเบอรี่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม 
รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน 
                                                                                                                                                                    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนาห่อม                                                                                           ๑๔๔                                                                                                                                       

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นา ยทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วน ต าบลนาห่อม  จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ กระจกเงาเข้า
มาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยม ากข้ึน เช่น อาจมี

การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรม
เนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ 
เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริ การในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆ
ซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             




