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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ตั้งอยู่ที่ 125  หมู่ที่  3  บ้านค าหมาไน ต าบลนาเลิน  อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอศรีเมืองใหม่ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2135  ประมาณ 26 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1   บ้านนาเลิน 

หมู่ที่ 2   บ้านนาหว้า 
หมู่ที่ 3   บ้านค าหมาไน 
หมู่ที่ 4   บ้านร่องเข 
หมู่ที่ 5   บ้านสวาสดิ์ 
หมู่ที่ 6   บ้านไร่เจริญ 
หมู่ที่ 7   บ้านเหล่าใต ้

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลนาเลิน   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาภูเขา และเป็นที่ราบสูงลาดต่ าจาก
ทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่ราบสูงไม่สม่ าเสมอกัน มีภูเขาสลับสับซ้อนหลายลูก  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง  อากาศร้อน  จะมีอุณหภูมิระหว่าง 
35 – 39.9 องศาเซลเซียส   ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   แต่อาจ
เกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 
900 มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศาเซลเซียส    

1.4 ลักษณะของดิน 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลนาเลิน มีลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินหินลูกรังปนดินเหนียว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีล าห้วยไหลผ่าน และมีหนองน้ าธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งมีแหล่งน้ า ดังนี้ 
   - ล าน้ า,ล าคลองและล าห้วย   10 สาย 
   - บึง,หนองและอ่ืนๆ    1 แห่ง 
   - ฝาย     21 แห่ง 
   - สระน้ า     19 สระ 
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   - บ่อน้ าตื้น    21 บ่อ 
   - ประปาหมู่บ้าน     7 แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ปุาไม่ส่วนใหญ่เป็นปุาดิบแล้งเบญจพรรณบาง จ าพวก เต็ง รัง แดง ประดู่ ชิงชัน  

และพะยูง เป็นต้น  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
        บ้านนาเลิน  หมู่ที่  1  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  ตั้งมาประมาณ 100 กว่าปี ประมาณ ปี 
พ.ศ.2434  ทางราชการได้ตั้งชุมชนโดยให้ชื่อชุมชนว่าบ้านนาเลิน  ขึ้นกับต าบลสงยางขณะนั้น เป็นเขตอ าเภอโขง
เจียม และได้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรก  คือ  นายเหล็ก  นาลาด  ต่อมาก านันผายและก านันมอญ ได้เปลี่ยนชื่อ
บ้านสงยาง เป็นบ้านนาเลิน จนประมาณปี  พ.ศ. 2501  ได้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
และแยกมาเป็นต าบลนาเลินในปี พ.ศ. 2524  เป็นหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2525  ปัจจุบันบ้านนาเลิน  มีผู้ใหญ่บ้าน
คนปัจจุบัน  คือ  นายสหัสวรรษ ประเชิญสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล
มาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  16 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2539  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่  1/2554 เมื่อวันที่ 20  มกราคม  
2554   

2.1 เขตการปกครอง 
      อาณาเขตติดต่อ 

  ต าบลนาเลินมีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
-  ทิศเหนือ   ติดต่อเขตต าบลส าโรง     อ าเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตต าบลหนามแท่ง    อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตต าบลสงยาง     อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศใต้            ติดต่อเขตต าบลลาดควาย     อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวนหมู่บ้าน 
 ต าบลนาเลินเป็นต าบลขนาดกลาง  เป็นต าบลหนึ่งใน  11  ต าบลของอ าเภอศรีเมืองใหม่   
จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  7  หมู่บ้าน และมีเขตการปกครอง ดังนี้ 
           หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน ผู้ปกครอง   นายสหัสวรรษ  ประเชิญสุข      ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า ผู้ปกครอง   นายนี  ผาดงยาง     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านค าหมาไน ผู้ปกครอง   นายทองลา  วงษ์ทวี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข ผู้ปกครอง   นายชัยอุบล  จรลี    ก านันต าบลนาเลิน 
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์ ผู้ปกครอง   นายสวาสดิ์  ศักดิวงค์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ผู้ปกครอง   นายสมภาร   บุญยัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใต้ ผู้ปกครอง   นายอักษรไทย  ค าดี       ผู้ใหญ่บ้าน 

 
เนื้อที ่  ต าบลนาเลิน มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นเขตปกครององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาเลิน  มีพ้ืนที่ประมาณ 104.571 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 65,357 ไร่) เป็นต าบลขนาดกลาง 
โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ บ้าน เนื้อท่ี (ไร่) อันดับ 
1 บ้านนาเลิน 11,875 2 
2 บ้านนาหว้า 30,000 1 
3 บ้านค าหมาไน 5,000 4 
4 บ้านร่องเข 2,950 7 
5 บ้านสวาสดิ์ 6,440 3 
6 บ้านไร่เจริญ 4,300 6 
7 บ้านเหล่าใต้ 4,792 5 

รวม 65,357  
 

 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

-  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,058 ครัวเรือน 
  -  จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านนาเลิน 1 213 406 400 806 
บ้านนาหว้า 2 167 328 302 630 
บ้านค าหมาไน 3 211 418 417 835 
บ้านร่องเข 4 108 188 161 349 
บ้านสวาสดิ์ 5 167 319 328 647 
บ้านไร่เจริญ 6 106 193 164 357 
บ้านเหล่าใต้ 7 86 174 182 356 

รวม 1,058 2,026 2,054 3,980 

ที่มา: ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบแยกเป็นพื้นที่ ณ เดือน  ต.ค. พ.ศ.2564  ข้อมูล
สถิติประชากร  ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี 
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แผนภูมิ แสดงข้อมูลประชากรในเขตต าบลนาเลิน เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 

 
(ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

-  จ านวนประชากรปี 2564  ทั้งหมด  3,980คน  เป็นชาย  2,011  คน  หญิง  1,945 
คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   37  คน /ตารางกิโลเมตร     

 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านนาเลิน 1 213 406 400 806 
บ้านนาหว้า 2 167 328 302 630 
บ้านค าหมาไน 3 211 418 417 835 
บ้านร่องเข 4 108 188 161 349 
บ้านสวาสดิ์ 5 167 319 328 647 
บ้านไร่เจริญ 6 106 193 164 357 
บ้านเหล่าใต้ 7 86 174 182 356 

รวม 1,058 2,026 2,054 3,980 
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แผนภูมิ เปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ทั้งหมด กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  แล้ว 
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จ านวนทั้งหมด(คน)

จ านวนที่ได้รับ(คน)

 

ที่มา :  อบต.นาเลิน   ปี 2564 
 

หมายเหตุ : 1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน 542 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   3) มีผู้ปุวยเอดส์   จ านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สถานภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา                             จ านวน     3  แห่ง 
   - โรงเรียนบ้านนาเลิน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
   - โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 
   - โรงเรียนบ้านสวาสดิ ์
  - โรงเรียนขยายโอกาส (ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)     จ านวน     1  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จ านวน     1 แห่ง 
                    - จ านวนนักเรียนประถมศึกษา ในเขตต าบลนาเลิน 

ชื่อโรงเรียน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
โรงเรียนบ้านนาเลิน 83 82 165 
โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 83 58 141 
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 74 61 135 

รวม 224 238 462 
 
 
 
 
 
 

(ก    ) 

(  ) 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 6 ~ 

 
-6

- 

- จ านวนบุคลากรครู/อาจารย์  
ชื่อโรงเรียน รวม (คน) 

โรงเรียนบ้านนาเลิน 22 
โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 13 
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 12 

 
 

รวม 47 
 
-  การศึกษาอ่ืนๆ 

   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
    -  มีบุคลากรครูดูแลเด็กก่อนวัยเรียน   จ านวน   4  คน 

-  จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลนาเลิน 
 2564 2565 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จ านวน 20 18 38 18 19 37 

รวม 20 18 38 18 19 37 
 
   2.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลนาเลิน  1 แห่ง 

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  102  คน  
โดยมีนายเอกรินทร์  ก าแก้ว   เป็นครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหมาไน 1   แห่ง 

    ผู้อ านวยการ รพ.สต. คือ  นายสมจิตร  พุทธจักร์ 

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  หน่วยกู้ภัย     1   แห่ง 
  - อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน 92 คน 

- ต ารวจชุมชนต าบลนาเลิน   1   แห่ง 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การไฟฟ้า 
เขตต าบลนาเลิน เป็นชุมชนกึ่งชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน  ท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟูา ต่าง ๆ เกือบ
ครบทุกครัวเรือน 
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หมู่ที่ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
1 213 
2 167 
3 211 
4 108 
5 167 
6 106 
7 86 

รวม 1,058 

 5.2 การประปา 
ประชาชนในต าบลนาเลินส่วนใหญ่  ได้รับการบริการด้านการประปาจากโครงการประปาหมู่บ้าน
เป็น  จ านวนประมาณ  1,120 ครัวเรือน    

หมู่ที่ ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 
1 213 
2 167 
3 211 
4 108 
5 167 
6 106 
7 86 

รวม 1,058 
 

5.3 โทรศัพท์ 
สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)    - แห่ง 

  สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม              - แห่ง 
  ตู้โทรศัพท์             - ตู้ 
 5.4 เส้นทางคมนาคม   

1. การคมนาคม/การจราจร 
การคมนาคมของต าบลนาเลิน  มีถนนสายหลัก คือ ถนนทางหลวงชนบท และ รพช.   

(สายฟูาห่วน – นาเลิน) ตัดผ่านถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 
1. ถนนสายบ้านฟูาห่วน – บ้านนาเลิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ.2019)   
2. ถนนสายศรีเมืองใหม่ – บ้านหนามแท่ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ2135) 
3. ถนนภายในหมู่บ้านต าบลนาเลิน  

3.1  ถนน คสล.  จ านวน  44  สาย  คิดเป็นพ้ืนที่  42,608 ตารางเมตร  
สภาพใช้งานได้ปานกลาง 

3.2 ถนนลาดยาง จ านวน  1  สาย  คิดเป็นพ้ืนที่  60 ,000  ตารางเมตร 
สภาพใช้งานได้ดี 
 3.3 ถนนลูกรัง จ านวน 69 สาย คิดเป็นพ้ืนที่ 444,040 ตารางเมตร สภาพ
ใช้งานได้ปานกลาง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตต าบลนาเลิน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง และยางพารา  ดังนี้ 
 

หมู่
ที ่

 
หมู่บ้าน 

 
อาชีพหลัก (ข้าว) 

อาชีพล าดับ 2  
(มันส าปะหลัง) 

อาชีพล าดับ 3 
(ยางพารา) 

อาชีพหลัก จ านวน/
ครัวเรือน 

อาชีพ จ านวน/
ครัวเรือน 

อาชีพ จ านวน/
ครัวเรือน 

1 บ้านนาเลิน ข้าว 99 มันส าปะหลัง 46 ยางพารา 16 
2 บ้านนาหว้า ข้าว 94 มันส าปะหลัง 58 ยางพารา 51 
3 บ้านค าหมาไน ข้าว 138 มันส าปะหลัง 109 ยางพารา 54 
4 บ้านร่องเข ข้าว 62 มันส าปะหลัง 56 ยางพารา 50 
5 บ้านสวาสดิ์ ข้าว 73 มันส าปะหลัง 65 ยางพารา 24 
6 บ้านไร่เจริญ ข้าว 11 มันส าปะหลัง 25 ยางพารา 29 
7 บ้านเหล่าใต้ ข้าว 30 มันส าปะหลัง 22 ยางพารา 17 

6.2 การประมง 
 (ในเขตต าบลนาเลินไม่มีการประมง)  
6.3 การบริการ 

  -  ร้านขายอาหาร                  10 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                      3  แห่ง 
- ร้านซ่อมรถยนต์                                          -   แห่ง 

  - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง            1   แห่ง 
6.4 การท่องเที่ยว 

  ในเขตต าบลนาเลิน  มีแหล่งท่องเที่ยว  คือ วนอุทยานน้ าตกผาหลวง  น้ าตกแซรกไก่  
1) วนอุทยานน้ าตกผาหลวง  ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาดงภูโหล่น  ในท้องที่บ้าน 

นาเลิน หมู่ที่ 1 ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่  บริเวณสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาติดต่อกัน ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชันและมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา  สถานที่
ท่องเที่ยวมีบริเวณยอดเขา ซึ่งแต่ละยอดเขาจะมีถ้ าขนาดเล็กอยู่หลายแห่ง  และที่ส าคัญ คือ จะมีน้ าตกที่
มีความสูงประมาณ 20 เมตร 
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  2) วัดภูยอดรวย  ต้ังอยู่บ้านร่องเข  หมู่ที่ 4  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่   

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ภูยอดรวย ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก
กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 1 เมตร จ านวน 108 องค์ ปางประทานพรพระสีขาว ขนาดหน้าตัก 1.20 
เมตร สูง 1.50 เมตร  อีก 5 องค์ และมีเจดีย์ อีก 28 องค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 อุตสาหกรรม 
  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
  -  ปั้มน้ ามัน     4 แห่ง 
  -  ร้านค้า                      18 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ  มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน   6  กลุ่ม 
   1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
   2. กลุ่มเลี้ยงโค 
   3. กลุ่มท าเปลไม้ไผ่ 
   4. กลุ่มแปรรูปปลาดุกแดดเดียว 
   5. กลุ่มท าหน่อไม้ส้ม 
   6. กลุ่มสานเสื่อเตย  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ       ร้อยละ   100  
- วัด/ส านักสงฆ์       จ านวน   13 แห่ง 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง เจ้าอาวาส 
1.ส านักสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 

13 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ส านักสงฆ์บ้านนาเลิน 
2. ส านักสงฆ์ปุาผาผึ้งภูหลวง 
3. ส านักสงฆ์ภูน้อย 
4. ส านักสงฆ์ภูกุ้มข้าว 
5. ส านักสงฆ์บ้านนาหว้า 
6. ส านักสงฆ์ค้ าคูณ 
7. ส านักสงฆ์คีรีวงกต 
8. ส านักสงฆ์บ้านร่องเข 
9. ส านักสงฆ์บ้านปุาภูขาม 
10. ส านักสงฆ์ภูยอดรวย 
11. ส านักสงฆ์บ้านสวาสดิ์ 
12. ส านักสงฆ์บ้านไร่เจริญ 
13. ส านักสงฆ์บ้านเหล่าใต้ 

หมู่ที่  1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 

พระปิยะวัฒ (กตสาโร) 
 
 
 
พระสมพงษ์ (สุนทโร) 
 
พระส าลี  อินทรายาโน 
พระบาลเลิง  ค าสมศรี 
 
 
พระไชยา  กอคูณ (ผลปัญโญ) 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผ้าเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม ,พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา   ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ,ตุลาคม ,พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลนาเลินได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงโค  
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน 
    7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลนาเลินได้ผลิตสินค้าพ้ืนเมือง เช่น หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ถุง 
และเครื่องจักสาน  เช่น กระด้ง  ตะกร้าไม้ไผ่  กระติบข้าว เสื่อเตย ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาดุกแดดเดียว 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า ต าบลนาเลิน มีอ่างเก็บน้ าล้ าห้วยธรรมชาติหลายสาย ประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรน้ า
ธรรมชาติ คือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค – บริโภค เพ่ือการเลี้ยงชีพ และ
เพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ดังนี้ 

 1. ห้วยท่าแตง  ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับใช้ในการเกษตรภาค
ครัวเรือน 

 2. ห้วยสวาสดิ์ ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับใช้ใน
การเกษตรภาคครัวเรือน 

 3. ห้วยพลัง ไหลมาจากต าบลสาระภี อ าเภอโพธิ์ไทร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับ
ใช้ในการเกษตรภาคครัวเรือน 

 4. อ่างเก็บน้ าห้วยท่าแตง ตั้ งอยู่ที่บ้านนาเลิน  หมู่ที่  1 ติดกับศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (กองอ านวยการฝึกภาคสนาม) 
มีพ้ืนที่ประมาณ 35 ไร่ มีภูเขาเป็นทิวทัศน์รอบๆอ่าง สวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน กาง
เต็นท์นอน  

 
8.2 ป่าไม้  เป็นปุาดิบแล้งเบญจพรรณ พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง  ชิงชัน พะยูง 

ยาง เต็ง รัง ไม้พ้ืนล่าง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กและเถาวัลย์ชนิดต่างๆข้ึนเป็นจ านวนมาก 
 
8.3 ภูเขา   

1. ภูดงพญาเย็น (หลังเย็น) เป็นภูเขาท่ีสูงที่สุดอีกลูกหนึ่งของภูเขาในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเลิน  
มีสภาพปุาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาว 
ช่วงเดือน ตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
  2. ภูงาม เป็นภูเขาท่ีมีภูเขาหลายลูกล้อมรอบ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลนาเลิน สภาพปุามีความอุดม
สมบูรณ์มาก เพราะได้รับการอนุรักษ์จากชาวบ้านบ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ให้เป็นปุาชุมชน เป็น Food Bank หรือ
แหล่งอาหารของต าบลนาเลิน บรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาว ดู
ทะเลหมอกซ่ึงเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 
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9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน  หมู่ที่ 1   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13,733 ไร่  ท าการเกษตร 3,755 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

180 ครัวเรือน 
  2,000   ไร่    350  กก./ไร ่     1,500  บาท/ไร่    3,150  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน เงาะ.    3  ครัวเรือน 
     30     ไร่ 

   300    กก./
ไร่     2,000  บาท/ไร่    4,000  บาท/ไร่ 

สวน มะขามหวาน.    1   ครัวเรือน 
      25     ไร่ 

   500    กก./
ไร่    3,000   บาท/ไร่    6,000  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  170 ครัวเรือน 
 2,200  ไร่   4,500 กก./ไร ่   1,600  บาท/ไร่   6,500  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(2)  ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ที่ 2   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,620  ไร่  ท าการเกษตร 1,500 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 140 ครัวเรือน 
    800     ไร่  2,500 กก./ไร ่   5,000   บาท/ไร่    8,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .    38 ครัวเรือน 
    300    ไร่    230  กก./ไร ่   3,000   บาท/ไร่    5,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  130 ครัวเรือน 
   400  ไร ่  3,000  กก./ไร ่  2,500   บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ที่ 3 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,140 ไร่   ท าการเกษตร  1,020 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

208 ครัวเรือน 
   700    ไร่   500    กก./ไร ่     2,500  บาท/ไร่   5,500  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง  208 ครัวเรือน 
  320   ไร ่   2,000 กก./ไร ่    3,500   บาท/ไร่   9,000   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
          . 

      ครัวเรือน 
           ไร่        กก./ไร ่         บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
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(4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ที่  4 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,132 ไร่    ท าการเกษตร  1,090 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 96 ครัวเรือน 
   500    ไร่   490    กก./ไร ่   2,950  บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา  50  ครัวเรือน 
  240     ไร่   2,500 กก./ไร ่  3,000   บาท/ไร่    8,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  96   ครัวเรือน 
   350   ไร่   3,000 กก./ไร ่    2,500   บาท/ไร่    4,200  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 16 ~ 

 
-1

6-
 

 
 
 (5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ที่  5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,150 ไร่   ท าการเกษตร  1,090 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  87  ครัวเรือน 
   500  ไร่    400  กก./ไร ่     2,500  บาท/ไร่    7,500  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา   .   14  ครัวเรือน 
   240      ไร่    250  กก./ไร ่     2,000  บาท/ไร่    4,500  บาท/ไร่ 

สวนล าใย                 
. 

     1 ครัวเรือน 
         ไร่   350    กก./ไร ่ 3,000      บาท/ไร่ 

 
 10,500  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   74  ครัวเรือน 
   350  ไร่  3,500  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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 (6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ที่  6 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,200 ไร่   ท าการเกษตร  605 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   80 ครัวเรือน 
   30    ไร่   500   กก./ไร ่    1,200  บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน   ยางพารา .   20  ครัวเรือน 
   500     ไร่    250  กก./ไร ่   3,800  บาท/ไร่  7,500  บาท/ไร่ 

สวน   ล าใย   .   1 ครัวเรือน 
       15    ไร่   100  กก./ไร ่   10,000  บาท/ไร่  25,000 บาท/ไร่ 

สวน   ฝรั่ง     .   2  ครัวเรือน 
       10    ไร่    90   กก./ไร ่    8,000  บาท/ไร่   18,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  17   ครัวเรือน 
   50    ไร่  4,000  กก./ไร่   2,8000  บาท/ไร่  6,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                    . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ที่  7 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,270 ไร่   ท าการเกษตร  1,287 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  54 ครัวเรือน 
   352      ไร่   350    กก./ไร ่     2,000  บาท/ไร่    8,500 บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน   ยางพารา     7   ครัวเรือน 
   750   ไร่   260    กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร่    4,680 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    24 ครัวเรือน 
   185     ไร่  3,500 กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร่  5,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน หมู่ที่ 1   
      มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13,733 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร 9,978 ไร่  ดังนี้   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     40 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก 2     20 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1     50 
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 20 ~ 

 
-2

0-
 

 
(2) ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่  2 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,620 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  120 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     20 
 3. คลอง 2     50 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     30 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ที่ 3 

             มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,140 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร 120 ไร่  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     50 
 3. คลอง 2     40 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1     60 
 4. สระ 2     40 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ที่  4 
             มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,132 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  42 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า 2     99 
 2. ห้วย/ล าธาร 1     99 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ที่  5 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,150 ไร่   แหล่งน้ าทางการเกษตร  1,060 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     60 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1     80 
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ที่  6 
             มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,200 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  2,595 ไร่  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     30 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 2     20 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า 1     30 
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ที่  7 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,270 ไร่  แหล่งน้ าทางการเกษตร  2,983 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     70 
 3. คลอง 2     60 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     80 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน  หมู่ 1   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      50 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     90 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  50  ของหมู่บ้าน 
 
(2)  ชุมชนบ้านนาหว้า  หมู่ 2   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      50 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      70 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  46.67  ของหมู่บ้าน 
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(3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ 3   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      60 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  53.33  ของหมู่บ้าน 

 
(4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ 4  
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      50 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      70 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  75.6  ของหมู่บ้าน 
 
 
 

(5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ 5   
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  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  70.00  ของหมู่บ้าน 

 
(6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ 6  

  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  37.50  ของหมู่บ้าน 

 
 
 
 

(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ 7  
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  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      80 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 

 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  72.50  ของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิ ติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความเป็นมา 
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ปฏิรูปในระยะที ่3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ 
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่ าง
ประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ 
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง 
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ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่ างมากขึ้ น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป และ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 
– 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ี
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และ
ล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่ างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 
2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
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และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งดา้นแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง 
ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหลอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
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ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ 
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

 
การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการ
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เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่
ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน 

ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 
 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็น
ต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 
 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินนาเลิน   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มา
อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 
5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 
ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ทีร่ะดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
ละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 42 ~ 

 
-4

2-
 

 
2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ

แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  2558 หรือ Ease of 
Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 
189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึน จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
น ค ร ห ล ว ง แ ล ะ เ ข ต 
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เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-
2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  (ปี 
2548–2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6  คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ป ี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โ อ ก า ส ท า ง 
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การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความนาเลินล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 
เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่ สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด   มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10  ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

 (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ

คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
6.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ
ต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งใน
ปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้

ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้าน
ไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
2549-2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่ างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 
ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 
อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555 การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19  และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
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(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ

สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1  
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ

ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 
6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) 
หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 
114  งาน /กิจกรรม  และถ่ าย โอนบุคลากรจากส่ วนกลางให้องค์กรปกครองส่ วน 
ท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยัง
มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหา
การขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้า ง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 
102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
] 
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3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโนม้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-
100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลาง
ของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ 
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 
2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึน
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เ พ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
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อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 -2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่ างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 

 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
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ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ 
และเปูาหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
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ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งลโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 ) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
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ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซยีน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
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(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized 
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Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
 5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

 
5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่ างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 59 ~ 
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คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 60 ~ 
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5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง 
ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
1.2 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
             “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ค านิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย - การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบ
ขนส่งมวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการ
คมนาคมหลักทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
การชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ การแก้ปัญหา และการ
ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบ
สาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท)์ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

ประตูสูก่ารค้า 
การลงทุน 
 

- การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และเมืองที่
มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออก
และน าเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 
 

ท่องเที่ยวหลายมิติ - การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน และสนับสนุน การ
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 
 

เกษตรสู่สากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่ายในระดับสากล โดยใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ 
ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัย ปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ 
มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและการตลาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
(การแปรรูป) 
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วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจาก 
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัยในทุกมิติ 

2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน  และยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้างรายได้ 
และมูลค่าเพ่ิม 

5) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
6) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรม ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่า 
4) ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มข้ึน 
5) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, วฒันธรรม ฯลฯ) 
6) เมืองแห่งการคา้ชายแดน (Logistics) 
7) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
9) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
10) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 

7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita :GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี 
3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี  

เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 55 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง รอ้ยละ 25 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละผู้ปุวยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ปุวยที่มาตรวจ 

รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 
2) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita: GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ต่อปี 
8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพ่ิมข้ึน 
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี 
ร้อยละ 3.5 

3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 

การลงทุน 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ 

ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
1) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ 

ให้มีความยั่งยืน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 20 
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2 แห่งต่อปี เปูาหมาย 
5 ปี จ านวน 10 แห่ง 

3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาส 

และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว 

ทั้งในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
1) วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
2) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ 
3) เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี 

ร้อยละ 15 
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ15 

ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 75 
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 

40 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พร้อมกับเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
เพ่ือการส่งออก 

3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farmer) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท ์
2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม 
3) พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) สร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) สถิติอาชญากรรมลดลง รอ้ยละ 25 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 125 
2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 30 
3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้าง 

ความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 100 
4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
5) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
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3) แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในพ้ืนที่และตามแนวชายแดน 

2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ 
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งท้ังใน 
ด้านการด ารงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุก
ภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“น  าไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 2. ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  6  ด้าน   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
1.2)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
1.3)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
1.4)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.5)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.6)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.7)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
1.8)  ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
1.9)  พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
1.10) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟูา 
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2)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2.2)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
2.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.5)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
        ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
2.6) การส่งเสริมผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจภายในต าบล 
2.7) การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
2.8) การส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
2.9) การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
2.10) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
2.11 ) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
3.2)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
3.3)  บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ของทุกภาคส่วน 
3.4)  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธ ิหน้าที่ และกฎหมายแก่ประชาชน 
3.5)  ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบล 
3.6)  ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
3.7)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
3.8)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด 
       ในเยาวชนและประชาชน      

   4)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 
4.1)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ 
       ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.2)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน 
       เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
4.3)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
       ในการปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
4.6  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
4.7  การส่งเสริมประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
       พัฒนา จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที ่
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5)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริม

สนับสนุน 
        วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
5.2) การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
.3) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
       และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

6) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2) พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3) พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.4) พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม 
ความน่าอยู่ 
 

 4.  ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
        ร้อยละ  5 
   2)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
            ร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

  4)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วม 
                    ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มี 
                     ประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  60  

  9)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูง  
                   ร้อยละ  60  
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 5.  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

6.  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความ

พร้อม 
ในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 8. แผนงาน 
  1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

9) แผนงานการเกษตร 
10) แผนงานการพาณิชย์ 

  11) แผนงานงบกลาง 
   

9.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 

10. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  10.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการใน 

      การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน 
     หมายเลข  2134  ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัด          

      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดอุบลราชธานี –กรุงเทพฯ ผ่านเขตองค์การ
บริหาร 

      ส่วนต าบลนาเลิน 
      มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านตัวจังหวัดอุบลราชธานี 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 71 ~ 
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   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีสวนสาธารณะ  -  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 5 แห่ง ได้แก่   

     ห้วยหนอง สระสาธารณะฯ 
      มีตลาดชุมชน    1  แห่ง 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว   
                และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง 
               ระดับประถมศึกษา   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินกับส่วน

ราชการ 
               ในพ้ืนที ่
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน  7  ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
ประกอบด้วย             
               ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9  คน 

  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  1  แห่ง สนามบาสเกตบอล  - แห่ง   สนาม
ฟุตบอล   แห่ง  สนามตะกร้อ  สนามเด็กเล่น  3 แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จ านวน 1  แห่ง 

      มีวัด   - แห่ง   ส านักสงฆ์   13  แห่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  

 ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที  และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ  

ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ   ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินชุมชน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว 

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป 

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 72 ~ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคา
แพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไป
อีก เช่น  น้ ามัน อาหารแห้ง เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลิน 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น  
ด้านกิจการประปา ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
      แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

ในการติดต่อ     
  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 

3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดอุบลราชธานี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล

นาเลิน 
 ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 

  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน
ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
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       องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

 
(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 

70 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยัง
ไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน  

3)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา
โครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ. 2561 – 2564 ) เพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป   
  ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีบางครัวเรือน  ที่
ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้มี
โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน
ก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินมีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรื อขวด  แต่หลาย
ครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  มีหลายครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่ 
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มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรอง
น้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

 
(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว อ้อย  มัน
ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 15 – 
60 ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี 16 คน  ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได้   
ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มี
รายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ 
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  38,000  บาทต่อปี  ร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิต
ทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ า
ท่วมเป็นประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก 
เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้ราง
ระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  การแก้ปัญหาคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบาย
น้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วม
มากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน   ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 

(3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ใน
ก าลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน
เยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการ

คัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลินและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมช นเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด – 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
เพียงบางราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
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ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 
 ด้านการศึกษา 

    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  
ปี  ไดเ้รียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลิน  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน
ให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือน
มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินคือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึง
โทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีบาง ครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลินจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้             
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  จากการที่ทาง
สถานีต ารวจภูธรบ้านนาเลินได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลินมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  
เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่

อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ า 
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัด
ขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้
ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  

มีทั้งหมด 7 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 9 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น   การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,927   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,847  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.85  
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 920  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
2,847  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.19  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินคือ  ขอ
ความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการ
อ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินมี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับ
ไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินจ ากัด ไม่เพียงพอต่อ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 77 ~ 

 
-7

7-
 

 
 
 
 

11. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย  
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินไม่
สามารถ  
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   
 
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ 
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

1) มีการระบาดของ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  ดรคระ
บาด  โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 5) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ไดร้ับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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ดา้น สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 

อนาคต 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา   
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
 

 2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
35 ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
291 คน   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน
ที่อายุ 35  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
35 ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน 300 คน ดื่มสุรา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดืม่สุรา 
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ด้าน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 

อนาคต 
3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
 

 4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

 6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ ากว่า 30,000 
บาท    
จ านวน  873   ครัวเรือน    

 - ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. 

 7) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลินไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน
และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่าย และปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 

อนาคต 
4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
และการรักษา 
ความสงบ 
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  
 
 
 
 
 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

 
 
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่าย และปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 

อนาคต 
5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากขึ้น   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่าย และปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 

อนาคต 
6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ3มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ - 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ส านักปลัด - 
2.3 แผนงานการเกษตร กองช่าง/ 

ส านักปลัด 
- 

2.4 แผนงานสาธารณสุข กองช่าง - 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด - 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 

ส านักปลัด/ 
กองการศึกษา/ 

กองช่าง 

- 

2.8 แผนงานงบกลาง ส านักปลัด/กอง
การศึกษา/ 
กองช่าง 

- 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 

ส านักปลัด/กอง
การศึกษา/ 
กองช่าง 

- 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว       

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารท่ัวไป 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 

ส านักปลัด/กอง
การศึกษา/ 
กองช่าง 

- 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

- 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

- 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บริหารท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด/ 
กองการศึกษา/ 

กองช่าง/กองคลัง 

- 

บริการชุมชนและสังคม 6.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง/ 

- 

บริการชุมชนและสังคม 6.3 แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง  
รวม จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ด้าน จ านวน 11 แผนงาน 

 
 
 
 

 
 
 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 1 ~ 

 

-1
- 

  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
             การโยธา 

 
 

163 

 
 

69,355,000 

 
 

163 

 
 

69,355,000 

 
 

163 

 
 

69,355,000 

 
 

163 

 
 

69,355,000 

 
 

163 

 
 

69,355,000 

 
 
 

 
 

346,775,000 
รวม 163 69,355,000 163 69,355,000 163 69,355,000 163 69,355,000 163 69,355,000 815 9,790,800 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต          
        2.1 แผนงานการศึกษา 
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
              และการโยธา 
        2.3 แผนงานการเกษตร 
        2.4 แผนงานสาธารณสุข 
        2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
              ของชุมชน 
        2.7 แผนงานงบกลาง 
       

 
 

45 
30 

 
20 
40 

     4 
12 

 
8 

 
 

5,388,000 
8,870,000 

 
1,900,000 
1,085,300 
230,000 
605,000 

 
6,000,156 

 
 

45 
30 

 
20 
40 
4 

12 
 

8 

 
 

4,178,000 
8,870,000 

 
1,900,000 
1,085,300 
230,000 
605,000 

 
6,000,156 

 
 

45 
30 

 
20 
40 
4 

12 
 

8 

 
 

4,188,000 
8,870,000 

 
1,900,000 
1,085,300 
230,000 
605,000 

 
6,000,156 

 
 

45 
30 

 
20 
40 
4 

12 
 

8 

 
 

4,198,000 
8,870,000 

 
1,900,000 
1,085,300 
230,000 
605,000 

 
6,000,156 

 
 

45 
30 

 
20 
40 
4 

12 
 

8 

 
 

4,208,000 
8,870,000 

 
1,900,000 
1,085,300 
230,000 
605,000 

 
6,000,156 

 
 

225 
150 

 
100 
200 
20 
60 

 
40 

 
 

22,160,000 
44,350,000 

 
9,500,000- 
5,426,500 
1,150,000 
3,025,000 

 
30,000,780 

รวม 159 24,078,456 159 24,078,456 159 24,078,456 159 24,078,456 159 24,078,456 795 115,612,280 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการจดัระเบยีบชุมชน
และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

3.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

37- 

 
- 

2,022,000 
 

 
- 

37 
- 

 
- 

2,022,000 
 

 
- 

37 
- 

 
- 

2,022,000 
 

 
- 

37 
- 

 
- 

2,022,000 
 

 
- 

37 
- 

 
- 

2,022,000 
 

 
- 

185 
- 

 
- 

10,110,000- 

รวม 37 2,022,000 37 2,022,000 37 2,022,000 37 2,022,000 37 2,022,000 185 10,110,000 

แบบ ผ.01 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 2 ~ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริม
การลงทนุ  พาณิชยกรรม 
และการทอ่งเที่ยว         
        4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
        

 
 
 
 

18 
5 

 
 
 
 

1,320,000 
560,000 

 
 
 
 

18 
5 

 
 
 
 

1,320,000 
560,000 

 
 
 
 

18 
5 

 
 
 
 

1,320,000 
560,000 

 
 
 
 

18 
5 

 
 
 
 

1,320,000 
560,000 

 
 
 
 

18 
5 

 
 
 
 

1,320,000 
560,000 

 
 
 
 

90 
25 

 
 
 
 

6,600,000 
2,800,000 

 

รวม 23 1,880,000 23 1,880,000 23 1,880,000 23 1,880,000 23 1,880,000 115 9,400,000 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น         
       5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ         
        
 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

1,797,000- 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

-1,797,000 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

1,797,000- 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

1,797,000- 

 
 
 

28- 

 
 
 

1,797,000- 

 
 
 

-140 

 
 
 

8,985,000- 

รวม 28 1,797,000 28 1,797,000 28 1,797,000 28 1,797,000 28 1,797,000 140 8,985,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 3 ~ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบริหาร
จัดการทรพัยากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
        6.1 แผนงานบริหารงาน 
              ท่ัวไป 
        6.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
              และการโยธา 
        6.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 
 
 
 

 

 
 
 

13 
 

12 
 

2 

 
 
 

3,438,000- 
 

1,920,000 
 

292,000 

 
 
 

13 
 

12- 
 

2 

 
 
 

3,438,000- 
 

1,920,000 
 

292,000 

 
 
 

-13 
 

12 
 

2 

 
 
- 

3,438,000 
 

1,920,000 
 

292,000 

 
 
 

13 
 

12 - 
 

2 

 
 
 

3,438,000- 
 

1,920,000 
 

292,000 

 
 
 

13 
 

-12 
 

2 

 
 
 

3,438,000- 
 

1,920,000 
 

292,000 

 
 
 

65 
 

-60 
 

10 

 
 
 

17,190,000- 
 

9,600,000 
 

1,460,000 

รวม 27  5,650,000 27 5,650,000 27 5,650,000 27 5,650,000 27 5,650,000 135 28,250,000 

รวมทั้งสิ้น 437 104,782,456 437 104,782,456 437 104,782,456 437 104,782,456 437 104,782,456 2,185 

 
 

182,148,080 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 4 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

2 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

         

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 5 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านค าหมาใน ม.3 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

4 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านร่องเข ม.4 

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

  

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 6 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านสวาสดิ ์ม.5 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

6 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านไร่เจรญิ ม.6 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 7 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านเหล่าใต ้ม.7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ี
มีสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
ค ส ล .  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 8 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในต าบล 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 1 5 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 3,000  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

         

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 9 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

โดยทากรซ่อมแซม
ถ น น ลู ก รั ง  ย า ว
ป ร ะ ม า ณ  3 , 0 0 0  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

โดยท าการลงหินคลุก
ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

          

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 10 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

โดยท าการลงหินคลุก
ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000   
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

        

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 11 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

โดยท าการลงหินคลุก
ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

โดยท าการลงหินคลุก
ถนนกว้ าง  4  เมตร 
ยาวประมาณ 1,000  
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

          

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 12 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 ก่อสร้างทางน้ าล้น
หรือสปปริงเวย์ 
(spillway) ภายในต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างทางน้ าล้น
หรือสปปริงเวย์  ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน
สปริงเวยเ์พิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 

 

18 ก่อสร้างบล็อกคอน
เวอร์ส  ภายในต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง
และการสัญจรไปมา
สะดวก 

บ ล็ อ ก ค อ น เ ว อ ร์ ส  
ต า ม แ บ บ ที่  อ บ ต .
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 

 

500,000 จ านวนบล็อก
คอนเวอร์สที่ใช้

งานได้ด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

          

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 13 ~ 

 

-1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 ก่อสร้างสะพาน คสล.
ภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ภายในต าบล   ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนสะพานท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

20 วางท่อระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน  ม.1 – ม.7 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ ารอบ
ห มู่ บ้ า น   ย า ว
ป ร ะ ม า ณ  1 , 0 0 0 
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีทางระบายน้ า
ที่ไหลผ่านได้

สะดวก 

ทางระบายน้ าไหล
ผ่านมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีน้ าท่วมขัง  

กองช่าง 

 

       

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 14 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน  ม.1 – ม.
7 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
รอบหมู่ บ้ าน   ย า ว
ป ร ะ ม า ณ  1 , 0 0 0 
เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ ที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีทางระบายน้ า
ที่ไหลผ่านได้

สะดวก 

ทางระบายน้ าไหล
ผ่านมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีน้ าท่วมขัง  

กองช่าง 

 

22 ขยายเขตประปาภายใน
ต าบล   

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

 

ข ย า ย เ ข ต ป ร ะ ป า
ภายในต าบล   ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

         

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 15 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23 ซ่อมแซมประปา 
ภายในหมู่บ้าน   
ม.1 – ม.7 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ซ่ อ ม แ ซ ม ป ร ะ ป า 
ภ า ย ใ น ห มู่ บ้ า น   
ม.1 – ม.7 ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

24 ซ่อมแซมประปา 
ภายในต าบล 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ซ่ อ ม แ ซ ม ป ร ะ ป า 
ภาย ในต าบล  ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

         

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 16 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมขึ้นคันดิน ภายใน
ต าบล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ีได้
มาตรฐาน ร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานไม้ 
ภายในต าบล 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การสญัจรไปมาของ
ราษฎรใหส้ะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสะพานไม้ตาม
แบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

         

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 17 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต ภายต าบล 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตตามแบบ
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสะพาน
คอนกรีตเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 

 

28 โครงการซ่อมแซม
สะพานคอนกรตี  
ภายในต าบล 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตตามแบบ
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสะพาน
คอนกรีตเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 

 

         

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 18 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในต าบล 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 3,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมวางท่อ 
คสล. ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ีได้
มาตรฐาน ร้อย
ละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง  

กองช่าง 

 

30 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่อง
ทางรอบหมู่บ้าน ม.1 – 
ม.7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสวา่งใน
การเดินทางและ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตามจดุ
ต่าง ๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟส่อง
ทางที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดร้ับแสง
สว่างในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

         

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 19 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

31 ขยายเขตไฟฟูาภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟูา ใช้เพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

32 ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง
ตามถนนรอบหมู่บ้าน  
ม.1-ม.7 

เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน  และ
การสญัจรไปมาเวลา
กลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูาส่อง
ภายในต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ใช้การได้เพิ่ม

มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 20 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

33 โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาภายในต าบล 

เพื่อจัดหาพลังงาน
ไฟฟูาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
ขนาด  100  LVA 
ขึ้นไป 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หม้อแปลงไฟฟูา
เพียงพอส าหรับ
การใช้งาน 

 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

34 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบลนาเลิน 

เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน  และ
การสญัจรไปมาเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
ม.1 - ม.7  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟฟูา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 21 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

35 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าพร้อมติดตั้ง 
(ประปาดืม่ได้) ภายใน
ต าบล หมู่ที่ 1 - 7 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
อุปโภค – บริโภค  
น้ าประปาท่ีสะอาด 

ก่อสร้างประปาแบบ
ดื่มได้ตามแบบ
มาตรฐาน 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าดื่มทีส่ะอาด
มากขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค 
– บริโภค  
น้ าประปาท่ีสะอาด 

กองช่าง 

 

36 ก่อสร้างหอถังประปา  
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
อุปโภค – บริโภค 
น้ าประปาอย่าง
พอเพียง 

 

ก่อสร้างหอถังประปา
ตามแบบมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าอุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค  

– บริโภค   

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 22 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

37 ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปาขนาดใหญ่ 
ประปาดืม่ได้ ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
อุปโภค – บริโภค  
น้ าประปาท่ีสะอาด 

ก่อสร้างประปาแบบ
ดื่มได้ตามแบบ
มาตรฐาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีน้ าดื่มทีส่ะอาด
เพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค 
– บริโภค  
น้ าประปาท่ีสะอาด 

 

กองช่าง 

 

38 โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลภายในต าบล 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
อุปโภค – บริโภค   

ซ่อมแซมบ่อบาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีบ่อบาดาลเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค 
– บริโภค  

น้ าประปาท่ีสะอาด 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 23 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

39 จัดซื้อโอ่งเก็บน้ าฝน 
ขนาด 2,000 ลิตร 
พร้อมฝาปดิ ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

 

โอ่งเก็บน้ าฝนขนาด 
2,000 ลิตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

 

กองคลัง 

 

40 ขุดสระน้ าเพื่อผลิต
น้ าประปา  

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดสระน้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส า 

หรับท าการ 

เกษตรและอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 24 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

41 จัดซื้อโอ่งเก็บน้ าฝน 
ขนาด 2,000 ลิตร 
พร้อมฝาปดิ ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

 

โอ่งเก็บน้ าฝนขนาด 
2,000 ลิตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

 

กองช่าง 

 

42 ขุดสระน้ าเพื่อผลิต
น้ าประปา  

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส า 

หรับท าการ 

เกษตรและอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 25 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านนา
เลิน 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก(คสล.) บ้าน
นาเลิน หมู่ที่ 1  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 0.060 กิโลเมตร  
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 26 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านนา
หว้า 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก(คสล.) บ้าน
นาหว้า หมู่ที่ 2  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 0.060 กิโลเมตร  
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 27 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านค า
หมาไน(สายทางนาย
วิเชียร คุมนัน) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก(คสล.) บ้านค า
หมาไน หมู่ที่ 3  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ยาว 
0.060 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
ขนาดกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

 

260,00
0 

260,000 260,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 28 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านร่อง
เข(นางบุญศรี ภูงอก) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก(คสล.) บ้าน
ร่องเข หมู่ที่ 4  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 0.060 กิโลเมตร  
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 29 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 5 บ้าน
สวาสดิ ์

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านสวาสดิ์  
หมู่ที่ 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 0.060 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 30 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่
เจริญ 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ขนาด
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 31 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า
ใต้จากต้นกระโดน
ถึงถ้ าปากกระบอก
บ้านเหล่าใต ้

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านเหล่าใต้หมู่ที่ 7  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 
0.060 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาดกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

50 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ 
ภายในต าบล   

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคา
อเนกประสงค์ตลาดชุมชน มีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การปรับปรุง ต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ตามแบบที่ก าหนดได้
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ 
สามารถใช้งาน
ได้เป็นอยา่งด ี

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ท่อเมน)  
ภายในหมู่บ้าน  
ม.1-ม.7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้พร้อมใช้
งานและสามารถ
รองรับการใช้น้ าได้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ทอ่เมน) โดยใช้ท่อPVC 
ขนาด 2 นิ้ว พร้อมงานต่อเชื่อม
ระบบจ่ายน้ าประปาเข้ามิเตอร์ 
ความยาว 2,000 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การปรับปรุงระบบ 

ประปาเป็นไปตาม 

แบบที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

ประชาชน
ภายในต าบล  

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
บริการนักท่องเท่ียว ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้มีห้องน้ าเพียงพอ
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่มาเท่ียว
บริเวณน้ าตกผาหลวง 

ก่อสร้างห้องน้ า
บริเวณน้ าตกผา
หลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การก่อสร้างเป็นไป 

ตามแบบแปลนของ 

องค์การบริหารส่วน 

ต าบลนาเลินก าหนด 

ร้อยละ 100 

มีห้องน้ าเพียงพอ 

ในการให้บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่มา
เท่ียวบริเวณผาหลวง 

กองช่าง 

53 โครงการหอกระจายขา่ว
ติดต้ังภายในต าบล 

 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ติดตั้งอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวและ
เสียงตามสายใน
ต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีอุปกรณ ์

หอกระจายข่าว 

ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

54 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพื่อ
บริการประชาชนภายใน
บริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อบริการประชาชน
ภายในบริเวณส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

สร้างตามแบบ อบต.
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีห้องน้ าเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อบริการประชาชน
ภายในบริเวณนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 34 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

55 โครงการจดัซื้อถัง PVC 
ขนาด 1,000 ลิตร  

เพื่อให้ประชาชนมีถัง
เก็บน้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ซื้อถัง PVC ขนาด 
1,000 ลิตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 มีถัง PVC ขนาด 
1,000 ลิตร 

จ านวน 180 ถัง 

ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีถังเก็บ
น้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

57 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 

 

เพื่อมีศาลาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

ก่อสร้างศาลาขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างศาลา 

ได้มาตรฐาน  

ร้อยละ 100 

มีศาลาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างทางน้ า
ล้นหรือสปริงเวย์ 
(spling way) 2 จุดม.1 
บ.นาเลิน 

เพื่อควบคุมระดับน้ า 
ของห้วย ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม 

ก่อสร้างสปริงเวย์ 
(spling way) 2 จุด 
คือ 

1. ห้วยฮัง 

2. ห้วยขี้นก 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างก่อสรา้ง
สปริงเวย์ ได้ตาม
แบบท่ีก าหนด และ
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 
100 

มีทางน้ าล้นช่วย
ควบคุมระดับน้ า 
ของห้วย ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม 

กองช่าง 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

60 โครงการขุดลอกคลอง
ล าห้วยท่าแตง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ขุดลองคลองตามจุด
ต่าง ๆ ตามแบบท่ี
ก าหนด 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีคลองน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีใช้
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

61 

 

 

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ ภายในต าบล 

 

เพื่อให้น้ าไหลเวียนได้
ดี และให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 

ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลองคลองตามจุด
ต่าง ๆ ตามแบบท่ี
ก าหนด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
ตามแบบท่ีก าหนด 
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนมีใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 37 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

62 โครงการเทคอนกรีต
สนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
สนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เทคอนกรีตขนาด 
15 เมตรยาว 30 
เมตรหนา 0.12 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เทคอนกรีตตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้สนามกีฬา
ชุมชน 

กองช่าง 

 

63 โครงการกั้นฝายชะลอ
น้ าล าภายในต าบล 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค
ของประชาชน 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน  

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กั้นฝายชะลอน้ าล า
ห้วยแคน ตามแบบ 
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
และอุปโภคของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

64 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพื้นถนนเดิมที่ช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้านม.1 
บ.นาเลิน 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik) 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 
เมตรหนา 0.04 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 

คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตาม
แบบท่ีก าหนด ร้อย
ละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ไป-มา 

กองช่า 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 39 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพื้นถนนเดิมที่ช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้านม.2 
บ.นาหว้า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนก
รีตทับพื้นถนนเดิมที่
ช ารุด  ตามแบบท่ี
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนก
รีตทับพื้นถนนเดิมที่
ช ารุด  ตามแบบท่ี
ก าหนด ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพื้นถนนเดิมที่ช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้านม.3 
บ.ค าหมาไน 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตรหนา 
0.04 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  
Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพ้ืนถนนเดิมท่ี
ช ารุด  ตามแบบท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 40 ~ 

 

-4
0-

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ
พื้นถนนเดิมที่ช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้าน 

ม.4 บ.ร่องเข 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกดิอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  
(Asphaltitik) 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตาม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ไป-มา 

 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ
พื้นถนนเดิมที่ช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้าน 

ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  
Asphaltitik)ขนาด 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตาม
แบบท่ีก าหนด ร้อย
ละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ไป-มา 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 41 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพ้ืนถนนเดิมท่ีช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้านม.6 
บ.ไร่เจริญ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์
ติก  (Asphaltitik)ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
400 เมตรหนา 0.04 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  
(Asphaltitik)คอนกรี
ตทับพื้นถนนเดิมท่ี
ช ารุด  ตามแบบท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ไป-มา 

 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างลาด
ยางแอสฟัลท์ติก   

(Asphaltitik)คอนกรีต
ทับพ้ืนถนนเดิมท่ีช ารุด 
ภายในเขตหมู่บ้าน 

ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์
ติก  (Asphaltitik) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   

(Asphaltitik) 

คอนกรีตทับพ้ืนถนน
เดิมท่ีช ารุด   

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ไป-มา 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 42 ~ 

 

-4
2-

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

71 โครงการจดัซื้อหม้อ
แปลงไฟฟูาไฟฟูา เพื่อ
เพิกกระแสไฟฟูา ภายใน
หมู่บ้าน ม.1-7 

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลง
ไฟฟูา ให้มีก าลังไฟ
เพียงพอกับการใช้งาน
ของประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซื้อหม้อแปลง
ไฟฟูา พร้อมติดตั้ง 
ตามแบบ
มาตรฐานที่
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา 
ที่ได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ 
100 

 

พลังงานไฟฟูา
เพียงพอกับการ
ใช้งานของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

กองช่าง 

72 โครงการติดตั้งไฟฟูาท า
ฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1-7 

เพื่อเพ่ิมก าลังไฟฟูา ให้
เพียงพอต่อการท าฝาย
ชะลอน้ า ในชุมชน 

ติดตั้งไฟฟูา ตาม
แบบมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งไฟฟูา 
ที่ได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ 
100 

พลังงานไฟฟูา
เพียงพอกับการ
ท าฝายชะลอน้ า 
หมู่ที่ 1-7 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 43 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมูที่ 1 บ้านนา
เลิน ต าบลนาเลิน 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 195 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 780 ตาราง
เมตร  ปริมาตร
คอนกรีต 117 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่(ตาม
แบบ  อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การ
ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ100 

2.ประชาชน
พึงพอใจใน
การสญัจรไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตแลt
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 44 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

74 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 
1 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  หนาโดย
เฉลี่ย 0.25 เมตร 
ความยาวรวม 
4,400เมตร มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
13,200 ตาราง
เมตรและมีปริมาตร
ดินถม 3,300 
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ า ขาด Ø 

0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 5 ท่อน 
(พร้อมงานเกรด
เกลี่ยปรับแต่ง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ปรับปรุง 

ตามแบบ
แปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชน
พึงพอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป – มา 

ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 45 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) หมูที่ 2 บ้านนา
หว้า สายทางนายมา
โนชน์  ศรีราเนตร ต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี    

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 195 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร 
ปริมาตรคอนกรีต 
117 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 
0.50 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี 
(ตามแบบ  อบต.
ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจในการสัญจร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 46 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่2 บา้นนาหว้า 
ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร 
ความยาว 1,270 กโิลเมตร 
ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 190.5 ลบม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. ปรับปรุงตามแบบ
แปลนร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่5 บา้นสวาสดิ์ 
ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร 
ความยาว 1,270 กโิลเมตร 
ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 190.5 ลบม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. ปรับปรุงตามแบบ
แปลนร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 47 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่6 บา้นไร่
เจริญ ต าบลนาเลิน อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกว้าง 3.00  
เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความ
ยาว 1,270 
กิโลเมตร ใช้ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
190.5 ลบม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. ปรับปรุง 

ตามแบบแปลนร้อย
ละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจในการสัญจร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าภายในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน จ านวน 4 ห้อง  

สนับสนุนตามแบบ
แปลน ท่ีอบต.
ก าหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ 100 

 

มีห้องน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 48 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 
หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข สายทาง
นายสมศักดิ์  ผาก่ า  ต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
103 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 412 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
61.8 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. การกอ่สร้างเป็นไป
ตามแบบแปลนร้อยละ 
100 

2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 4 บ้านร่องเข 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.04  
เมตรระยะทางยาวรวม 
190 เมตร  มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นช่อง
จราจร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. การกอ่สร้างเป็นไป
ตามแบบแปลนร้อยละ 
100 

2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 49 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

82 โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี 5 บ้าน
สวาสดิ์ (บ่อนายสวย  บุ
ค า) อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้อุปโภค – 
บริโภค  
น้ าประปาท่ี
สะอาด 

1.งานขยายเขตประปา ท่อ 
PVC ขนาด Ø 1 ½ ชั้น 8.5 
(ยาว 560 ม.)  
2.  งานติดต้ังปั้มสูบน้ าแบบ
จมน้ า ขนาด 1.5 แรงม้า 
(Submersible pum)  1 เครื่อง 

3. งานติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา 
ขนาด 15 A พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 

4. งานติดต้ังเสาไฟฟูา ขนาด 
3 นิ้ว จ านวน 8 ทอ่น ยาว 
4.50 เมตร พร้อมฝาอุด 
PVC และอุปกรณ์ครบชุด 

5. งานติดต้ังสายไฟฟูา ขนาด 
เบอร์16 SQ.MM ยาว 450 
เมตร   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขตประปา 
หมู่ที่5 บ้านสวาสดิ ์

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

 

ประชาชนได้
อุปโภค – บริโภค  
น้ าประปาท่ี
สะอาด 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 50 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) หมู่ที่ 6 บ้านไร่
เจริญ สายทางนายวินัย  
อารุณ  ต าบลนาเลิน 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 155 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
620 ตารางเมตร 
ปริมาตรคอนกรีต 93 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี (ตามแบบ  
อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ในการสัญจร 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 51 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) หมูที่ 7  บ้าน
เหล่าใต้ สายทางนาย
โสภา   ต าบลนาเลิน 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 195 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร 
ปริมาตรคอนกรีต 
117 ลูกบาศก์เมตร 
พรอ้มไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 
0.50 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี 
(ตามแบบ  อบต.
ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 

ตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 

ได้สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 52 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

85 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 7 
(นายไพศาล สุริบตุร) 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 
สัญจรไป-มา ของ
ประชาชน และลด
ความเสีย่งในการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 

 

 

 

 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ 
100 

2. ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มาได้
สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 53 ~ 

 

-5
3-

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

86 โครงการปรับปรุงบ่อ
บาดาล (เปุาบ่อ) ชนิด
บ่อเปิด (open hole) 
เขตรับผิดชอบ  อบต.นา
เลิน  

เพื่อปรับปรุงบ่อ
บาดาล (เปุาบ่อ) 
ชนิดบ่อเปิด 
(open hole) ใน
เขตรับผิดชอบ  
ของอบต.นาเลิน 

ปรับปรุงบ่อ
บาดาล รวม
จ านวน 14 บ่อ 
พร้อมติดตั้งปั้ม
ซัมเมสิซิเบิล้ 
(Submersible 
pum) จ านวน 3 
เครื่อง ในหมู่ที่ 
1,3,5,6 และ 7 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ปรับปรุงบ่อ
บาดาล 

ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 100 

2. ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การใช้อุปโภคของ
ประชาชนในเขต
พื้นที ่

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

87 ก่อสร้างถนน คสล.เสริม
เหล็กคุ้มหนองส้มโพง 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
500 เมตร  หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร 
พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ 
คสล. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

88 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
ลงหินคลุก  บ.นาหว้า  
ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
2 , 0 0 0  เ ม ต ร 
พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ 
คสล. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด     

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการบ ารุง 

รักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

89 ซ่อมแซมถนนลูกรังบะ
ด่านฮัง – นานางจ าปี  
รอดภัย   บ.นาหว้า ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
500 เมตร หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร 
พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ 
คสล. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพดีกว่าเดิม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

 

90 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ทางไปนานางบัวลี  
อินทราชาบ.นาหว้า ม.2 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
500 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ตาม
แ บ บ ที่  อ บ ต .
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 56 ~ 

 

-5
6-

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนาย
ทองสี แสงชมภู -วัง
มลบ.ค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตาม
แ บ บ ที่ อ บ ต .
ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

92 ก่อสร้างสะพานคอน
เวอร์ส ข้ามห้วยสวาสดิ์  
ทางไปนานายประสงค์  
ไกยกิจ  ม.5 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
300 เมตร ตาม
แ บ บ ที่ อ บ ต .
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนสะพาน
คอนเวอร์ส 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 57 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

93 ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วยสวาสดิ์ – 
บริษัท 555 ม.5 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
300 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนสะพาน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

 

94 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บ้านสวาสดิ์ – ฝายใหญ่ 
นานายตู้  เชิดทองหลาง 
บ.สวาสดิ์ม.5 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อ 
คสล.   ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 58 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

95 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน  บ.
สวาสดิ ์ม.5 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 
เมตร 1,500 
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้งาน

ได ้

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

96 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมลงหินคลุก – นา
นายทองพูล  จันทรา 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้งาน

ได ้

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 59 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมูบ่้าน ม. 1
บ้านนาเลิน 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

 

ถนนยาว 4,680 
เมตร   ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

 

 

 

400,000 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 1. การปรับปรุง
ซ่อมบ ารุงเป็นไป
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร  ไป – มา 
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมูบ่้าน ม.2
บ้านนาหว้า 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 5,650 
เมตร   ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

400,000 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมูบ่้าน  ม. 3 
บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 4,465 
เมตร  ตามแบบที่
อบต.ก าหนด 

400,000 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

 

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมูบ่้าน ม. 4
บ้านร่องเข 

 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 5,115 
เมตร  ตามแบบที่
อบต.ก าหนด 

400,000 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนบ้านร่องเข – บ้าน
สวาสดิ ์

 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 
คสล. ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนถนนท่ีมี
สภาพด ีได้
มาตรฐาน ร้อย
ละ 100 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

 

102 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต หมู่ที่ 4,5,6 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตตามแบบ
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสะพาน
คอนกรีตเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 62 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบรเิวณ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อให้บริเวณ
ส านักงาน ดู
สวยงามและดูแล
รักษาความสะอาด
ง่ายขึ้น 

เทลานคอนกรตี
บริเวณส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรตี
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ดูแลความสะอาด
ได้ง่ายขึ้น ท าให้
บริเวณส านักงาน
สวยงาม 

กองช่าง 

 

104 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบรเิวณตลาด
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ตลาดชุมชน
มีลานคอนกรตี 

เทลานคอนกรตี
บริเวณตลาด

ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรตี
ตามแบบ
มาตรฐาน 

รักษาความสะอาด
ง่ายขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 63 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

105 โครงการลงหินคลุก
ตลาดชุมชน 

 

เพื่อใหต้ลาดชุมชน
มีลานคอนกรตี 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรตี
ตามแบบ
มาตรฐาน 

รับความสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

106 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้ชุมชนมี
ลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีลานคอนกรตี
ตามแบบ
มาตรฐาน 

รับความสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

107 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมทางไปนา
นายพูล บ้านค าหมาไน 
ม.3 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การสญัจรไปมา
ของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนท่อ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 64 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

108 โครงการวางท่อระบาย
น้ าเส้นหน้า อบต.ยาว 
800 ม.บ้านค าหมาไน 
ม.3 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในชุมชน 

กองช่าง 

 

109 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู บ้าน
ค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ า 

รางระบายน้ า ตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดีมากขึ้น 

กองช่าง 

 

110 โครงการซ่อมแซมสะพาน
ไม้ บ้านร่องเข ม.4 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การสัญจรไปมาของ
ราษฎรให้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสะพานไม้ตาม
แบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 65 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

111 วางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนายพิชิต  โลหะกลุ 
–วัด บ.ร่องเข 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ถนนกว้าง 0.30 
เมตร ยาว
ประมาณ 500 
เมตร  ตามแบบที่
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ไมม่ี
น้ าท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

112 โครงการขุดคลองร่อง
เม็ก บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีคลองระบาย
น้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดีมากขึ้น 

กองช่าง 

 

113 โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น บ้านไร่เจริญ  

ม.6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ฝายกั้นน้ า 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีฝายกั้นน้ าตาม
มาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดีมากขึน้ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 66 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

114 โครงการขุดคลองล า
ห้วยสาธารณะประโยชน์  

หมู่ 1 – 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีคลองระบาย
น้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดีมากขึ้น 

กองช่าง 

 

115 ขุดสระน้ า/ขดุลอกสระ/
แหล่งน้ าสาธารณะ  

ม.2 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

1. ขุดลอกคลองเขต 
ม.2 

2. ขุดลอกคลองจาก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

116 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าบนภูเขา  

ม.1-7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้บรโิภค 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 67 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

117 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ฝายแม้ว) ล าห้วยท่า
แตง  บ.นาเลิน ม.1 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

118 ขุดลอกคลอง (ร่องนา
เลิน) ทิศตะวันตก บ.นา
เลิน  ติดกับปุาช้า 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

119 สร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) บ.นาหว้าม.2 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 68 ~ 

 

-6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

117 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ฝายแม้ว) ล าห้วยท่า
แตง  บ.นาเลิน ม.1 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

118 ขุดลอกคลอง (ร่องนา
เลิน) ทิศตะวันตก บ.นา
เลิน  ติดกับปุาช้า 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

119 สร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) บ.นาหว้าม.2 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 69 ~ 
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9-

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

120 โครงการขุดสระเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ บ.ค าหมาไน 
ม.3 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ขุดสระตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

121 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
(ฝายแม้ว) บ.ค าหมาไน
ม.3 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

122 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านเพื่อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค บ.ค า
หมาไน ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร 

ขุดลองคลองตาม
จุดต่าง ๆ ตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีคลองน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีใช้
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 70 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

123 ก่อสร้างคันฝายน้ าล้น
ห้วยวังสวน บ.ร่องเขม.4 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ฝายน้ าล้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองคลัง 

 

124 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ฝายแม้ว) บ.ร่องเข ม.4 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

125 ขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค 
บริโภค บ.ร่องเข ม.4 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 71 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

126 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ฝายแม้ว) บ.สวาสดิม์.5 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

127 ขุดลอกสระน้ ากักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค บ.สวาสดิ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร ได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ า
สะดวก มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

128 โครงการขุดลอกล าห้วย
พลัง บ้านสวาสดิ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร ได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วย
ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ชลประทาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 72 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

129 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยตาหวัง บ.ไร่เจริญ 
ม.6 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

130 ขุดสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ า
ไว้อุปโภค บริโภค บ.ไร่
เจริญ ม.6 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

131 ฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) 
ล าห้วยสวาสดิ์ บ.เหล่า
ใต้ ม.7 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

ก่อสร้างฝายตาม
แบบมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 73 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

132 โครงการขุดสระเก็บน้ า
เพื่อปัญหาภัยแล้ง   

หมู่ที่ 1 – 7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
เพื่อการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค 

ขุดสระเก็บน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีจ านวนสระน้ า
เพิม่มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

133 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น  หมู่ที่ 1 -  7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
เพื่อการเกษตร 

สร้างฝายน้ าล้น
ตามแบบ
มาตรฐาน 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝายน้ าล้นเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

134 โครงการก่อสร้างฝาย
แม้วทุกหมู่บ้าน ม.1 – 
ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายแม้ว
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 74 ~ 

 

-7
4-

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

135 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า ทุกหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1 -7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ขุดลอกคลอง
ระบายน้ าตาม
แบบแปลนที่
ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

136 โครงการขุดลอกล าห้วย
ท่าแตง  

บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกคลอง
ระบายน้ าตาม
แบบแปลนที่
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

137 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าผาแซ บ้านนา
เลิน ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ประชาชน 

ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 75 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยแคน บ้าน
นาหว้า  ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

139 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยสระพัง บ้านค า
หมาไน ม.3 

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกคลอง
ระบายน้ าตาม
แบบแปลนที่
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

140 โครงการขุดสระกักเก็บ
น้ าบ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ขุดสระเก็บน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีจ านวนสระน้ า
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 76 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

141 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น 4 จุด บ้านร่องเข ม.
4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าล้นตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

142 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายกั้นน้ าแก้ง
ไฮ บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายกั้น
น้ าในหมู่บ้าน 

ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีฝายกั้นน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

รับความสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

143 ก่อสร้างทางน้ าล้นหรือ
สปริงเวย์ (Spillway) 
สายแก่งนาคอ 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 
5,000 เมตร 

187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 ก่อสร้างสปริง
เวย์เพิ่มเป็นไป
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 77 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

144 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างเหล็กหอถัง ม.
1 ขนาดความจุ 10 
ลบม. พร้อมเปลี่ยนถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้าง
เหล็กถังตามแบบ
ที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้าง
หอถัง ตามแบบ
มาตรฐาน พร้อม
เปลี่ยนถังน้ าไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 10 ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

145 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
เหล็กหอถัง ม.3 ขนาดความ
จุ 10 ลบม. พร้อมเปลี่ยนถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้าง
เหล็กถังตามแบบ
ที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้าง
หอถัง ตามแบบ
มาตรฐาน พร้อม
เปลี่ยนถังน้ าไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 10 ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 78 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

146 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างเหล็กหอถัง ม.
4 ขนาดความจุ 10 
ลบม. พร้อมเปลี่ยนถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้าง
เหล็กถังตามแบบ
ที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้างหอถัง 
ตามแบบ
มาตรฐาน พร้อม
เปลี่ยนถังน้ าไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 10 ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างศาลาท่ี
พักส าหรับผู้เข้าเวรยาม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ บ้านนาเลิน ม.
1 

เพื่อใช้ในการจัด
งานหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ส าหรับผู้เข้าเวรยาม
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาที่พักของ
ผู้เข้าเวรยาม1 
แห่ง 

มีสถานท่ีพักเวลามี
การจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 79 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

148 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ดอนปูุตา  
บ้านนาเลิน 

เพื่อใช้ในการจัด
งานหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานขนาด
กว้าง 4 เมตรยาว 
6 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างศาลา
ดอนปูุตา ตาม
แบบท่ีก าหนด 
ร้อยละ 100 

มีสถานท่ีพักเวลามี
การจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

 

กองช่าง 

 

149 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าจากบ้านนายไสว 
(หน้า ร.ร. บ้านนาเลิน 
ถึงนานายประทุม) บ.นา
เลิน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟูาใช้เพียงพอ

ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าระยะทาง 
2 กม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 80 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

150 ขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นายเสถียร  ละอองแก้ว 
ถึง ปุาช้าบ้านนาเลิน ม.
1 

เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟูา ใช้
เพียงพอท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าระยะทาง   
1  กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

151 ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้าน
นายอังคาร  ดวงงาม  บ.
นาหว้า ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าระยะทาง   
1  กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

154 ขยายเขตไฟฟูาเส้นนาม
กีฬาไปบ้านนาราตรี  ศริิ
ธรรม  บ.นาหว้า ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าระยะทาง 
0.5  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 81 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

155 ขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน  บ.เหล่าใต้ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าระยะทาง 

2 กม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูา
เพิ่มมากข้ึน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

156 ติดตั้งไฟส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  บ.เหล่าใต ้

ม.7 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และ
การสญัจรไปมา
เวลากลางคืน 

ติดตั้งกระจกโค้ง 
ม.1-7  

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟฟูา
ส่องสว่างเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 

157 ติดตั้งหม้อแปลงขนาด
ใหญ่  บ.ไร่เจริญ ม.6 

เพื่อจัดหาพลังงาน
ไฟฟูาให้เพียงพอ
กับความต้องการ
ของประชาชน 

ติดตั้งหม้อแปลง
ตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูา
เพิ่มมากข้ึน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 82 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

155 โครงการติดตั้งไฟส่องทาง
รอบหมู่บ้านคุ้มทรัพยงค์ 
บ.ไร่เจริญม.6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสว่างใน
การเดินทางและ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตาม
จุดต่าง ๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนไฟฟูา
ส่องสว่างเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
แสงสว่างในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

156 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
ขนาด 50PVAบ.สวาสดิ์ 
ม.5 

เพื่อจัดหาพลังงาน
ไฟฟูาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ติดตั้งหม้อแปลง
ตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูา
เพิ่มมากข้ึน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

157 โครงการขยายเขตไฟฟูา
รอบหมู่บ้าน บ้านไร่เจริญ 
ม.6 

เพื่อให้ไฟฟูา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูา
ตามชุมชนต่าง ๆ 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนไฟฟูา
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

158 โครงการขยายไฟส่องทาง
ในเขตต าบลนาเลิน  หมู่ท่ี 
1 - 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสว่างใน
การเดินทางและ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตาม
จุดต่าง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพิ่มเสาไฟฟูา
แรงต่ า 

ประชาชนไดร้ับ
แสงสว่างในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

159 โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์
พร้อมฝา เก็บน้ าฝน ขนาด 
2,500บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

 

จัดซ้ือถังไฟเบอร์
ขนาด 2,500 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองคลัง 

 

160 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
หอถัง บ.นาหว้า 
ม.2 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ตามแบบมาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีบ่อบาดาลเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

161 โครงการขยายไฟส่อง
ทางในเขตต าบลนา
เลิน  หมู่ที่ 1 - 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสว่างในการ
เดินทางและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตามจุด
ต่าง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพิ่มเสาไฟฟูา
แรงต่ า 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

162 ก่อสร้างประปาผิวดิน 
บ.ไร่เจรญิ ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

163 ค่าจ้างวิศวกร
ออกแบบ/เขียนแบบ/
ประมาณการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
วิศวกรออกแบบ/เขียน
แบบ/ประมาณการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

จ่ายเป็นค่าจา้งวิศวกร
ออกแบบ/เขียนแบบ/
ประมาณการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ่ายเป็นค่าจา้ง
วิศวกร ตาม
อัตราที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

มีวิศวกรในการ
ออกแบบ/เขียน
แบบ/ประมาณการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
เลิน ตามโครงการการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในสถานศึกษา 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  
จ านวน 1 แห่ง 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค า
หมาใน-ร่องเข ตาม
โครงการการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  
จ านวน 1 แห่ง 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สวาสด์ิ ตามโครงการการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในสถานศึกษา 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  
จ านวน 1 แห่ง 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
พืน้ปุาของหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอนุรักษ์พ้ืนปุา
ของหมู่บ้าน 

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์พ้ืนปุาของ

หมู่บ้าน 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 หมู่บ้านในเขต
ต าบลนาเลินท้ัง 7 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ภายในต าบล
นาเลิน   

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิเด็ก
ก่อนวัยเรียนให้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ทุกด้าน 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

เด็กก่อนวัยเรยีนให้มี
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการทุกด้าน 

กอง

การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมเด็ก
เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อสนับสนุนเด็กได้
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้รับการ
ร่วมกิจกรรม 

กอง

การศึกษาฯ 

7 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  ส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิเด็ก
ให้มีทักษะด้าน
วิชาการส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

จัดท าโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมการ
แข่งขันทางทักษะ
วิชาการ 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้านวิชาการ 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 

 

  

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดัหาอุปกรณ์  
สนามเด็กเล่นให้ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   

ให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
สนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

จัดหาสนามเด็กเล่น
ที่ได้มาตรฐาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีสนามเด็กเล่นท่ีมี
มาตรฐาน 

เด็กก่อนเกณฑ์มี
สนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง

การศึกษาฯ 

9 โครงการอุดหนุน
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  

แหล่งเรียนรู้มีความรู้
ด้านนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริให้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในต าบล 
นาเลิน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งเรียนรู้ 
ด้านนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าร ิ

มีความรูด้้าน
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

กอง

การศึกษาฯ 

10 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)  ส าหรับเด็กอายุ  
1-3 ปี (ก่อนวัยเรียน) 
 

เพื่อส่งเสริมเด็กก่อน
วัยเรียนมรี่างกายที่
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม   
(นมโรงเรยีน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้บริโภคนม เด็กก่อนวัยเรยีนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

11 อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริม (นม)
อย่างเพียงพอ 
 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้บริโภคนม
อย่างเพียงพอ 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)อย่าง
เพียงพอ 

กอง

การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการค่าอาหาร 
เสรมิ (นม) ในโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เพื่อพัฒนาร่างกาย
ของนักเรียนให้มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและ
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

จัดซื้อ อาหารเสรมิ 
(นม) ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ านวน 
3 แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.นาเลิน จ านวน 
1 แห่ง 

820,000 830,000 840,000 850,000 860,000 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 3 
แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาเลิน 
จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนมสีุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

กอง
การศึกษา 

13 อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนได้
บริโภคอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
3 แห่ง 
ร.ร.บ้านนาเลิน  
ร.ร.บ้านค าหมาไน
ร่องเข 
ร.ร.บ้านสวาสดิ ์
 

1,700,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,740,000 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 
3 แห่ง ตามอัตรา
ที่ก าหนด ครบ
ร้อยละ 100 

นักเรียนได้บรโิภค
อาหารกลางวันครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการจัดงานบัณฑิต
น้อยศูนย์ก่อนเกณฑ์ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
ก่อนเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 

จัดท าโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมที่ดี
ส าหรับเด็กๆ 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
ก่อนเกณฑ์ที่จะเข้า
เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ้านนา
เลิน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สนับสนุนโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ้านค า
หมาไน ร่องเข 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สนบัสนุนโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ้าน
สวาสด์ิ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สนับสนุนโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน ต าบลนาเลิน 

ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนสภาเด็ก สภาเด็กและเยาวชน
มีความเขม้แข็ง
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

19 โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน 

เพื่อจัดให้มีการบริการ
รถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 

จัดจ้างรถรับส่ง
นักเรียน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาพนักงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน 
นาเลิน 
ตามอัตราที่
ก าหนดครบร้อย
ละ 100 

มีรถรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นาเลิน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ในจัดการ
เรียนการสอน และ
สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน แก่นักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

1. ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ค่าจัดการเรียน
การของสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นาเลิน  
 

310,000 320,000 330,000 340,000 350,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และนักเรียน
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
จัดการเรียนการ
สอน และอุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

การเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลนา
เลิน มีคณุภาพ และ
นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์ในการ
เรียนรูต้ามหลักสูตร
อย่างครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
เล่นสนามกลางแจ้ง 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการ 
ทั้งด้านความรู้และ
สติปัญญา 
ที่ดีสมกับวัย 

เด็กเล็กม ี
พัฒนาการที่ด ี
ขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เครื่องเล่น 
สนาม 
กลางแจ้ง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีขึ้น 

กอง

การศึกษาฯ 

22 โครงการส่งเสริม 
สุขอนามัยในช่องปาก 
ของเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รู้จักการแปรงฟัน  
ที่ถูกวิธีเพื่อปูองกัน 
ฟันผุ 

เด็กนักเรยีน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ เด็กเล็กมีฟันที่ไมผุ่ 
สะอาด 

กอง

การศึกษาฯ 

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
และโภชนาการ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
โภชนาการที ่
ถูกหลักอนามัย ได ้
สารอาหารครบท้ัง  
5 หมู่เจริญเติบโต 
สมวัย 

เด็กนักเรยีน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ เด็กเล็กมีโภชนาการ
ที่ถูกหลักอนามัยได้
สารอาหารครบท้ัง 
5 หมู ่
เจริญเติบโตสมวัย 

กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิ
ในเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ 
การใช้ยาเสพตดิและ
ความรุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยา 
เสพติดใหเ้ด็ก 
นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีทักษะ
ในการหลักเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

25 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาส าหรับศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ค่ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ 
เรียนเครื่องแบบ 
นักเรียนกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
นักเรียนท่ี 
ได้รับ 

แบ่งเบาภาระของ 
ผู้ปกครอง เด็ก 
นักเรียนมีอุปกรณ์
การ 
เรียนครบ ม ี
พัฒนาการสมวัย 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการกีฬาส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย 
มีความสามัคคี รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและ 
ประชาชน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็ก
ปฐมวัยที่
เข้าร่วม
โครงการ 
มากกว่า
ร้อยละ 
80 ของ
เปูาหมาย 

เด็กปฐมวัยมีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้จักให้อภัย 

กอง

การศึกษาฯ 

27 โครงการจดัหาบริการ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดหาบริการ
อินเตอร์เนต็ความเร็ว
สูงภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อินเตอร์เน็
ตความเร็ว
สูงภายใน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

อินเตอร์เนต็ความเร็ว
สูงภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการจดัท า/ปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา
และแผนการจดัการ
เรียนรู ้

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ 
การใช้ยาเสพตดิและ
ความรุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยา 
เสพติดใหเ้ด็ก 
นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีทักษะ
ในการหลักเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

34 โครงการเตรยีมความ
พร้อมประกันคณุภาพ
ภายในและภายนอก
พร้อมจัดท า/ปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ค่ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ 
เรียนเครื่องแบบ 
นักเรียนกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
นักเรียนท่ี 
ได้รับ 

แบ่งเบาภาระของ 
ผู้ปกครอง เด็ก 
นักเรียนมีอุปกรณ์
การ 
เรียนครบ ม ี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการเตรยีมความ
พร้อมส าหรับการจัด
การศึกษาปฐมววัยแบบ 
New normal 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ 
การใช้ยาเสพตดิและ
ความรุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยา 
เสพติดใหเ้ด็ก 
นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีทักษะ
ในการหลักเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

36 โครงการคุม้ครองสวสัดิ
ภาพและพัฒนาการตาม
วัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ค่ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ 
เรียนเครื่องแบบ 
นักเรียนกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
นักเรียนท่ี 
ได้รับ 

แบ่งเบาภาระของ 
ผู้ปกครอง เด็ก 
นักเรียนมีอุปกรณ์
การ 
เรียนครบ ม ี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การกีฬา   

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายเพียงพอ
ส าหรับความต้องการ 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณ์
ออกก าลัง
กายใน
ชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

38 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด  
ต าบลนาเลิน  

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
มีความสามัคคี รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและ 
ประชาชน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
เยาวชน
และ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
มากกว่า
ร้อยละ 
80 ของ
เปูาหมาย 

เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้จักให้อภัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 98 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 สนับสนุนโครงการ
เครือข่ายคณุธรรม 

ให้เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สนับสนุน
งบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

40 โครงการเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชน   
ต าบลนาเลิน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กนักเรียน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนมี
ความ
สามัคคี  

เกิดความสามัคคีใน
เด็กและเยาวชน 
 

กอง
การศึกษา 

41 โครงการพัฒนาแกนน า
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาเลิน   

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้
ทักษะด้านต่างๆให้แก่
แกนน าเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบล
นาเลิน 

จัดอบรมพัฒนา
แกนน าเด็กและ
เยาวชน ในเขต
ต าบลนาเลิน ทั้ง 
7 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  
ไม่น้อย
กว่า ร้อย
ละ 80 
 

มีเครือข่ายแกนน า
เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลนาเลิน และ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

2.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการอบรมความรู้ 
ความเข้าใจเอดส์ในวัย
เรียน    

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค
เอดส์ รวมถึงการ
ปูองกัน และรักษาโรค
เอดส์อย่างเหมาะสม 

จัดอบรมความรู้
เรื่องโรคเอดส์ 
ให้กับกลุ่มวัยเรียน 
ในเขตต าบลนา
เลิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน
วัยเรียน 
เข้าร่วม
โครงการฯ   
ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 
80 
 

นักเรียนมีความรู้ ใน
การปูองกันโรคเอดส์ 
อย่างถูกวิธี และลด
ความเสีย่งในการติด
เชื้อเอดส ์

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

45 โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรติ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรติฯ 
 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติตามวัน
และเวลาที่ก าหนด
ไว ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้น าชุมชน 
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
มากกว่า 
ร้อยละ 
80 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกิจกรรม และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจดัซื้อโตะ๊ 
พร้อมเก้าอี้  บ้านนาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีโต๊ะ เก้าอี้เพิ่ม
มากขึ้น 

มีโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

กองคลัง 
 

7 โครงการก่อสร้างศาลาที่
พักศพ  เอนกประสงค์   
บ้านค าหมาไน 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สถานท่ีพักเวลามี
การจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

8 โครงการจดัตั้งตลาดนดั
ชุมชน บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับขาย
และแลกเปลีย่นสินค้า 

จัดตั้งตลาดนัด
ชุมชน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีตลาดนัดชุมชน ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับขายและ
แลกเปลีย่นสินคา้ 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างปูอม
ยามจุดตรวจ อปพร. 
บ้านค าหมาไน 
 

เพื่อให้มีจุดตรวจ อป
พร.ในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีปูองยาม อปพร. มีจุดตรวจ อปพร.
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

กองช่าง 

10 โครงการจดัซื้อเต็นท์
ผ้าใบ บ้านค าหมาไน  
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

จัดซื้อเต็นท์   
จ านวน  2  หลัง 
เก้าอี้ 100  ตัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเต็นท์ผา้ใบ
เพิ่มขึ้น 

มีเต็นท์ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วม
ต่าง ๆ 

กองคลัง 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายรอบหมู่บ้าน  
บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องเสียงใช้
การไดด้ ี

ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 
 

12 โครงการจดัซื้อเต็นท์
ผ้าใบ 
บ้านร่องเข 
 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

จัดซื้อเต็นท์   
จ านวน  1  หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเต็นท์ใช้จัดงาน มีเต็นท์ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วม

ต่าง ๆ 

กองคลัง 

13 โครงการจดัซื้อเก้าอี้
พลาสติก  บ้านร่องเข 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 100 ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเก้าอ้ีเพิ่มมากข้ึน มีเก้าอ้ี ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วม

ต่าง ๆ 

กองคลัง 

14 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายรอบหมู่บ้าน 
บ้านสวาสดิ ์
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องเสยีงดีขึ้น ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 
 

15 โครงการซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์พร้อม
ห้องน้ าและไฟฟูา  บ้าน
สวาสดิ ์

เพื่อใช้ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพด ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศาลามสีภาพด ี มีสถานท่ีพักเวลามี
การจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 102 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการจดัซื้อรถเข็น
ส าหรับคนพิการ บ้าน
สวาสดิ ์

เพื่อให้คนพิการใน
หมู่บ้าน 

รถเข็นคนพิการ 
จ านวน 1 คัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีรถเข็นส าหรับคน
พิการอย่าง
เพียงพอ 

คนพิการในหมู่บ้าน
มีรถเข็นใช้ 

กองคลัง 

17 โครงการจดัซื้อโตะ๊ เก้าอี้ 
จ านวน 100 ตัว และ
เต็นท์ บ้านละ 2 หลัง 
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้  
เต็นท์ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีโต๊ะเกาอี้เต็นท์ 
อย่างเพียงพอ 

มีโต๊ะ เก้าอี้  เต็นท์  
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

กองคลัง 
 

18 ก่อสร้างเมรุเผาศพในวัด 
บ.เหล่าใต ้

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

เมรุเผาศพตามแบบ
มาตรฐาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเมรุในวัด ประชาชนใช้ในการ
จัดงานศพ 

กองคลัง 
 

19 โครงการก่อสร้างศาลา
พักศพ  พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาและห้องน้ า บ้าน
เหล่าใต ้

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างศาลาพักศพ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาใช้จัด
กิจกรรม 

มีศาลาใช้ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ที่ศาลาเอนกประสงค์  
บ้านเหล่าใต ้

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างห้องน้ าแบบ
มาตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีห้องน้ าในศาลา
เอนกประสงค์ 

มีห้องน้ าในศาลา
เอนกประสงค์เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 103 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมกลางหมู่บ้าน 
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม 
ตามแบบมาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาประชาคม
ตามมาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์คอนกรีต  
บ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
ตามแบบมาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศาลา
เอนกประสงค์ตาม
มาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

23 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสยีงตามสาย  
บ้านไร่เจรญิ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เครื่องเสยีงท่ีใช้
การไดด้ ี

ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 
 

24 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสยีงตามสาย  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เครื่องเสยีงท่ีใช้
การไดด้ ี

ประชาชนไดร้ับ
บริการข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างศาลา
พักศพ บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างศาลาพักศพ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาใช้จัด
กิจกรรม 

มีศาลาใช้ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ในหมู่บ้าน  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 
 

เพื่อให้มีห้องน้ าเป็นสัด
เป็นส่วน 

ก่อสร้างห้องน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีห้องน้ าเพิ่มขึ้น มีห้องน้ าเป็นสัดส่วน 
ตามแบบมาตรฐาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการซื้อผ้าห่มกัน
หนาว ตรา โตโต้  
บ้านร่องเข ม.4 

เพื่อจัดซื้อผ้าหม่กัน
หนาว 

จัดซื้อผ้าหม่กัน
หนาว ตาม
งบประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้ับผ้า
ห่มกันหนาว 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ส านักปลดั 

28 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
คนพิการ 
 

เพื่อบริการประชาชน
ที่พิการ 

ก่อสร้างห้องส าหรับ
คนพิการในบริเวณ 
(เงินรายได้หรือเงิน
อุดหนุน)นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีห้องน้ าบริการ ผู้มาตดิต่อราชการ  
คนพิการไดร้ับความ
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการจดัซื้อท่อเพื่อ
ปลูกผักสวนครัวบริเวณ
หน้าบ้าน 
ม.6  บ.ไร่เจริญ 

เพื่อจัดซื้อท่อเพื่อปลูก
ผักสวนครัวบริเวณ
หน้าบ้านแต่ละ
ครัวเรือน 
 

จัดซื้อท่อเพื่อปลูก
ผักสวนครัว ขนาด 
80 ซม.  จ านวน
ครัวเรือนละ 2 ท่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีท่อ ขนาด 80 
ซม. ที่ไดม้าตรฐาน 

ประชาชนแต่ละ
หลังคาเรือนไดร้ับ
ท่อเพื่อปลูกผักสวน
ครัว 

ส านักปลดั 

30 โครงการจดัซื้อจักรเย็บ
ผ้าแบบเท้าเหยียบ (ถีบ) 
ม.6 บ.ไร่เจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสรา้งรายได้
จากการประกอบ
อาชีพเย็บผ้า 
 

จัดซื้อจักรเย็บผ้า
แบบเท้าเหยียบ 

ตามแบบท่ีก าหนด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีจักรเยบ็ผ้าแบบ
เท้าเหยียบทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถ
สร้างรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเย็บ

ผ้า 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.3 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อพันธุ์มัน
ส าปะหลังแจก
ประชาชนในต าบล 
นาเลิน 

เพื่อลดต้นทุนทาง
การเกษตรของ
ประชาชน 

เกษตรกรในต าบล
นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
โครงการ ร้อยละ 
100 

ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

ส านักปลดั 
 

2 จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค 
– กระบือ   
หมู่ที่  3   
บ้านค าหมาไน 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
หารายได้เสรมิ 

จ านวนกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ โค – 
กระบือ   
หมู่ที่  3   ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
 

3 สนับสนุนกองทุนกลุ่ม
สตรีปุย๋ชีวภาพ   
หมู่ที่  6   
บ้านไร่เจรญิ 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
กลุ่มสตรีปุย๋ชีวภาพ   
 

สมาชิกผูเ้ข้าร่วม
กลุ่มกองทุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดตั้งกลุ่ม
สตรีปุย๋ชีวภาพ   
หมู่ที่  6   
  ร้อยละ 100 
 

กลุ่มอาชีพหารายได้
เสรมิและลดต้นทุน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
 

4 ส่งเสริมการเลีย้งปลาใน
บ่อพลาสติก  
หมู่ที่  7  บ้านเหลา่ใต ้

ประชาชนมีรายได้
เสรมิ  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการบริโภค 

จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เล้ียงปลาในบ่อ
พลาสติก  
หมู่ที่  7 ร้อยละ 
100 

กลุ่มอาชีพหารายได้
เสรมิและลดต้นทุน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 107 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.3 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สนับสนุนยาก าจัด
ศัตรูพืชทุกชนิด   
และสนบัสนุนพันธ ์
มันส าปะหลัง    
 

ประชาชนในชุมชน
ผลิตสินค้าทางการ
เกษตรได้คณุภาพที่ด ี

กลุ่มเกษตรกรชุมชน 
ภายในต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนับสนุนยาก าจัด
ศัตรูพืชทุกชนิด 
ร้อยละ 100 

เกษตรกรผลติสินค้า
ทาง การเกษตรได้
คุณภาพด ี
 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการส่งเสริม  
OTOP  ต าบล  หมู่ที่   
1 – 7 

เผยแพรส่ินค้า OTOP  
ในต าบลให้มีคณุภาพ
และมีชื่อเสียง 

กลุ่มแม่บ้าน OTOP 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สินค้า OTOP   
ร้อยละ 100 

สินค้า OTOP  ใน
ต าบลมคีุณภาพและ
มีชื่อเสียง 

ส านักปลดั 
 

7 สนับสนุนพันธุ์ข้าวท่ีมี
คุณภาพ  แจกเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ในเขตต าบลนาเลิน 

แจกพันธุ์ข้าวให้
เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนพันธุข์้าว
ที่มีคุณภาพ  ร้อย
ละ 100 

เกษตรกรไดร้ับพันธ์ุ
ข้าวที่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

8 โครงการเลี้ยงโคและ
เลี้ยงปลา บ้านนาเลิน  
ม.1 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
หารายได้เสรมิ 

จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค
และเลี้ยงปลา  
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้
เสรมิ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 108 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.3 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อโค 
กระบือ ม.4  บ.ร่องเข 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านมีรายได้
หมุนเวียนและลด
ต้นทุนการเกษตร 

จัดซื้อโคกระบือ 
ตามจ านวนที่
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดซื้อโคกระบือ 
ตามจ านวนที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีรายได้หมุนเวียน
และลดต้นทุน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
 

10 โครงการกลุ่มอาชีพ 
(เพาะเห็ดนางฟูา) 
ม.3 บ.ค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
เพาะเหด็นางฟูา 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

11 โครงการจดัตั้งกลุม่
อาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อสร้างรายได้ และ
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน และกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่

จัดตั้งกลุ่มเลีย้งไก่
พันธุ์ไข่ ในหมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดตั้งกลุ่มเลีย้งไก่
พันธุ์ไข่ ในหมู่บ้าน 
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการกลุ่มอาชีพ 
(เพาะเห็ดนางฟูา) 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
เพาะเหด็นางฟูา 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 109 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.3 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกลุ่มอาชีพ 
(เพาะเห็ดนางฟูา) 
ม.2  บ.นาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
เพาะเหด็นางฟูา 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

14 โครงการกลุ่มอาชีพ 
(เพาะเห็ดนางฟูา) 
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 
เพาะเหด็นางฟูา 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

15 การส่งเสริม ปรับปรุง 
แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อส่งเสริม 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อมใหม้ ี
สภาพที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ 
ปุาท่ีได้รับ 
การอนุรักษ ์
และฟื้นฟ ู

สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติไดร้ับการฟื้นฟ ู

ส านักปลดั 
 

16 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการปลูก 
หญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรต ิ

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 
ของพื้นที่ 
คลองที่มีการ 
พังทลายของ 
หน้าดินลดลง 

ลดการสูญเสียของ 
หน้าดินและมีการ 
พังทลายของหน้า 
ดิน ลดน้อยลง 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 110 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.3  แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ 
บ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
เพาะเหด็ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

18 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ 
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
เพาะเหด็ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

19 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ 
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
เพาะเหด็ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

20 อุดหนุนกลุ่มอาชีพท่ีผ่าน
การจดทะเบียนภายใน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามงบประมาณ
สนับสนุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
ภายในต าบล ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 111 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนชุดปฐม
พยาบาลแก่คนปุวย 
ในต าบลนาเลิน 

เพื่อให้บริการด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้น
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีชุดปฐมพยาบาล
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน  ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้
เรื่องสุขภาพและดูแล
ตนเองขั้นพื้นฐานได ้
 
 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 สาธารณสุขมูล
ฐานมีศักยภาพ 

ประชาชนมีความรู้
และได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาอนามยั
แม่และเด็ก  ต าบลนา
เลิน 

เพื่อให้แม่และเด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงท้ังก่อนและ
หลังคลอด 

สนับสนุน
งบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็ก 

แม่และเด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงท้ัง
ก่อนและหลังคลอด 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 112 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนุนโครงการ 
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองทุนมี
งบประมาณในการ
ด าเนินการ
เพิ่มเตมิ 

เพื่อให้สุขภาพของ
คนในชุมขนดีขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ในการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

พัฒนา
ชุมชน 

6 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ประชาชนเข้าใจและ
มีความรู้ในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

พัฒนา
ชุมชน 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 113 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคมือเท้าปาก 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ในการปูองกันโรคมือ
เท้าปาก 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคมือเท้า
ปาก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้า
ปาก และการ
ปูองกันการแพร่ 
กระจายเชื้อ 

พัฒนา
ชุมชน 

8 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคเอดส ์

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวโรค
เอดส์ การปูองกันและ
รักษา 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคเอดส ์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคเอดส ์

พัฒนา
ชุมชน 

9 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อปรับปรุงด้าน
ภาวะโภชนาการและ
สขุภาพของเด็ก อย่าง
เหมาะสม 

สนับสนุน
งบประมาณ 
ในการด าเนิน
โครงการ 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 เด็กตามกลุ่ม 
เปูาหมายเข้าร่วม
การโครงการ
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ครบ
ร้อยละ 100 

เด็กในพ้ืนท่ี ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 114 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอบรม
อาสาสมัครฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัข ให้กับ 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการอบรม
อาสาสมัครฉดีวัคซีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้า
ปาก และการ
ปูองกันการแพร่ 
กระจายเชื้อ 

พัฒนา
ชุมชน 

11 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
ในต าบลนาเลินท้ัง 7 
หมู่บ้าน 
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในด้าน
สาธารณสุข และ
สามารถปฏิบัตติน
เพื่อให้มีสุขภาพท่ีด ี
ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลจากโรค 

ด าเนินการจัด
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ทั้ง 7 หมู่บ้านๆละ 
3 โครงการ ให้
เหมาะสมกับปญัหา
และบริบทของพื้นท่ี
ชุมชน/หมู่บ้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในด้าน
สาธารณสุข และ
สามารถปฏิบัตติน
เพื่อให้มีสุขภาพท่ีด ี
ร่างกายแข็งแรง 
และห่างไกลจากโรค 

พัฒนา
ชุมชน 

12 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับภัย
มะเร็งเต้านม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับภัย
ของมะเร็งเต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว  อย่างถูกวิธ ี

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีน  บ้านนา
เลิน ม.1 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสาร
ไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อย
ละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลดั 
 

14 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่บ้านนาเลิน  
ม.1 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

15 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 
ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสรมิ
ด้านโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่บ้านนาหว้า  
ม.2 
 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

20 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อปรับปรุงด้าน
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพของเด็ก อย่าง
เหมาะสม 

สนับสนุน
งบประมาณ 
ในการด าเนิน
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กตามกลุ่ม 
เปูาหมายเข้าร่วม
การโครงการ
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ครบ
ร้อยละ 100 

เด็กในพ้ืนท่ี ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

21 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 
บ้านค าหมาไน ม.3 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ 
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 
ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพื้นที่ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่ 
บ้านค าหมาไน  ม.3 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

23 โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีน   
บ้านค าหมาไน  ม.3 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสาร
ไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อย
ละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลดั 
 

24 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านร่องเข ม.4 
 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของมะเร็งเต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และปฏิบัติตัว 
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 118 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่บ้านร่องเข 
ม.4 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

26 โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีน  บ้านร่องเข  
ม.4 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสาร
ไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อย
ละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลดั 
 

27 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านสวาสดิ์ ม.5 
 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของมะเร็งเต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และปฏิบัติตัว 
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
บ้านสวาสดิ์ ม.5 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสรมิ
ด้านโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

ส านักปลดั 
 

29 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่บ้านสวาสดิ ์
ม.5 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
พื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

30 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านไร่เจรญิ ม.6 
 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของมะเร็งเต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และปฏิบัติตัว 
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 120 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
บ้านไร่เจรญิ ม.6 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพ้ืนท่ี 
ได้รับการส่งเสรมิ
ด้านโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

ส านักปลดั 
 

32 โครงการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

สนับสนุนตาม
งบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
การระงับโรคตดิต่อ 
 

ส านักปลดั 
 

33 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของมะเร็งเต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความรู้เกี่ยวกับภัย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และปฏิบัติตัว 
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 121 ~ 

 

-1
21

- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีน   
บ้านเหล่าใต้ ม.7 
 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสาร
ไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อย
ละ 100 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความรูเ้กี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลดั 
 

35 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า  
และรณรงค์การฉีด
วัคซีนปูองกัน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ประชาชนเข้าใจและมี
ความรู้ในการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

พัฒนา
ชุมชน 

36 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
กับสัตว์เลี้ยงในชุมชน 

ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ใน
ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 47,600 47,600 ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้ากับ
สัตว์เลี้ยงในชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 50 

สัตว์เลีย้งได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

พัฒนา
ชุมชน 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 เงินอุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  
เชิงรุก 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการ จ านวน 7 
หมู่บ้าน ๆ ละ 
5,000 บาท 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ตามอัตราที่
ก าหนด ครบร้อย
ละ 100 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
ได้รับการสนบัสนุน
ด้านการออกหมู่บ้าน
เชิงรุก 

พัฒนา
ชุมชน 

38 เงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนค่าปุวยการ
ส าหรับนักบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าปุวยการส าหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับนักบริบาล 
หมู่บ้านละ 2 คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ 
ตามอัตราที่
ก าหนด ครบร้อย
ละ 100 

นักบริบาลท้องถิ่น  
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าปุวยการ ในการ
ออกติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยชุมชน 

พัฒนา
ชุมชน 

39 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ต าบลนาเลิน 

ให้ อสม. มีความรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพิม่เตมิ 

จัดอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม.เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

อสม.มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

พัฒนา
ชุมชน 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการควบคมุและ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ 
ปูองกันโรค 
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อวัสดเุคมภีัณฑ ์
และจัดกจิกรรม 
รณรงค์ปูองกัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ีเป็น 
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

ประชาชนม ี
อัตราเป็น 
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปันรัก ปันน้ าใจ  
ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
เครื่องอุปโภค-บริโภค 
ยาสามญัประจ าบ้านที่
จ าเป็นให้แก่ผูสู้งอายุ 
และผู้พิการ 
 
 

สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค-บริโภค ยา
สามัญประจ าบ้านท่ี
จ าเป็นให้แก่ผูสู้งอายุ 
และผู้พิการ ในเขต
ต าบลนาเลิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ไดร้ับการ
สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค-บริโภค 
ร้อยละ 100 
 

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ไดร้ับเครื่อง
อุปโภค-บริโภค และ
ยาสามญัประจ าบ้าน
ที่จ าเป็น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 
ต าบลนาเลิน 

เพื่ออบรมส่งเสรมิด้าน
การประกอบอาชีพ
ให้แก่ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

จัดอบรมส่งเสริม
ด้านการประกอบ
อาชีพ แก่ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส ใน
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 

ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุต าบลนาเลิน 

เพื่ออบรมส่งเสรมิด้าน
การประกอบอาชีพ
ให้แก่ ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรมส่งเสริม
ด้านการประกอบ
อาชีพ แก่ ผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

ผู้สูงอายสุามารถน า
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นภายใน 
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นภายใน 
ต าบล 2 ราย 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 มีผู้เข้าร่วม
อาสาสมัครบริบาล
ไม่น้อยกว่า 2 ราย 
 

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นภายใน 
ต าบล 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนท่ัวไป 

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน
ทั่วไป  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
มากกว่าร้อยละ 
80 
 

ประชาชนท่ัวไปมี
อาชีพและสรา้ง
รายได้ให้กับตนเอง 
และครอบครัว 

ส านักปลดั 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ 
แกนน าสุขภาพในชุมชน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
แกนน าสุขภาพใน
ชุมชนต าบลนาเลิน  

จัดอบรมโครงการ
เพิ่มศักยภาพ 
แกนน าสุขภาพใน
ชุมชนต าบลนาเลิน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินการตาม
โครงการที่ก าหนด  
ครบร้อยละ 100 

มีแกนน าสุขภาพใน
ชุมชนต าบลนาเลิน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัวต าบลนาเลิน 

เพื่อให้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
พัฒนากลไกเสรมิสร้าง
สถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็งและเป็น
รูปธรรม 

ผู้สูงอายุในชุมชน
ต าบลนาเลิน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. ด าเนินการตาม
โครงการที่ก าหนด  
ครบร้อยละ 100 
2. ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี และสถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพของสมาชิก
ในครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเขม้แข็ง 
และสมาชิกใน
ครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดี ต่อกัน 

จัดอบรมและ
ส่งเสริมสมัพันธภาพ
ของสมาชิกใน
ครอบครัว เปูาหมาย
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ด าเนินการตาม
โครงการที่ก าหนด  
ครบร้อยละ 100 
2. มีผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า
ร้อยละ 80 

สถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง และสมาชิก
ในครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อ
กัน 

ส านักปลดั 

5 อบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
การเกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชน 
ลดการใช้สารเคม ี
ในการท าการเกษตร 

จัดอบรมให้ความรู ้
กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้า 
รับการอบรม 
น าความรูไ้ปใช้ 

ประชาชนลดการ 
ใช้สารเคมีในการ 
ท าการเกษตร 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมและ
สร้างความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนรู ้
และเข้าใจถึง 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู ้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
รับการอบรม 
น าความรูไ้ป 
ใช้ 

ประชาชนลดการ 
ใช้สารเคมีในการ 
ท าการเกษตร 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ส่งเสริมกลุม่อาชีพจัก
สานไม้ไผ่และพลาสติก 
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้ประชาชนม ี
รายได้เพิ่ม 

กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบลนาเลิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้รับ 
การสนับสนุน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 

ส านักงาน 
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริมเยาวชน 
นักเรียน ชับช่ีปลอดภยั
ใส่ใจกฎ ลดเสี่ยงเลี่ยง
อุบัติเหต ุ

เพื่ออุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรศรเีมือง
ใหม ่

สนับสนุนตาม
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชน
นักเรียน 
 

เพื่ออุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรศรเีมือง
ใหม ่

ส านักงาน 
ปลัด 

9 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ 
จัดกิจกรรมและ 
บริการส าหรับ 
ผู้สูงอายุและทุกวัย 
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมและ 
บริการส าหรับ 
ผู้สูงอายุและทุกวัย 
ในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ผู้สูงอายุที ่
ได้รับประโยชน ์
จากโครงการ 

ผู้สูงอายุ และคน 
ทุกวัยในชุมชนมี 
กิจกรรมและ 
บริการร่วมกันม ี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 129 ~ 

 

-1
29

- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ 
จัดกิจกรรมเพื่อ 
ความสัมพันธ์อันด ี
ของคนในครอบครัว 

จัดกิจกรรมพัฒนา 
ความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ 
ครอบครัวที ่
ได้รับโยชน ์
จากโครงการ 

สมาชิกใน 
ครอบครัวม ี
ความสัมพันธ์ 
อันดีครอบครัว 
เป็นสุข 

ส านักงาน 
ปลัด 

11 โครงการแปลงเรียนรู้
การเกษตรตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน 
ในต าบลนาเลิน 
ทดลองใช้สาร 
ชีวภัณฑ์ และลด ละ 
เลิก การใช้ 
สารเคมีกาจดั 
แมลงและโรคพืช 

แปลงเรียนรู้นาข้าว 
ข้าวโพด และผัก 
สวนครัว ฯลฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลผลติของ 
แปลงเรียนรู ้

ประชาชนเห็น 
ความส าคญั หัน 
มาใช้สารชีวภณัฑ ์
และลด ละ เลิก 
การใช้สารเคม ี
กาจัดแมลงและ 
โรคพืช 

ส านักงาน 
ปลัด 

12 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ในต าบล
นาเลิน 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให ้
ประชาชนมีอาชีพ 
หลากหลาย  
มีรายได้เพิม่ 

จัดหาอาชีพท่ี 
เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที่และ 
กลุ่มเปูาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
ได้รับประโยชน ์
จากโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ 
หลากหลาย ม ี
รายได้เพิ่ม 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.7 แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบ
กองทุนประกันสังคม  

จ่ายเงิน
ประกันสังคมลูกจ้าง
ช่ัวคราว พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน 

100,956 100,956 100,956 101,000 101,000 ร้อยละ 100 ของ
เงินท่ีตั้งไว้จ่าย
ประกันสังคม 

พนักงานจ้างได้ใช้
สิทธ์ิจาก
ประกันสังคม 

ส านักปลดั 

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทนุเงินทดแทน 

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน ตามอัตรา
ที่ก าหนด 
 

มีการด าเนินการจา่ย
เป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

ส านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุอายุ  
60 ปีขึ้นไป ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนผูสู้งอายุ  

4,231,200 4,231,200 4,231,200 4,837,200 4,837,200 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เงินสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 131 ~ 

 

-1
31

- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.7 แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แก่ผู้พิการ 

สนับสนุนสงเคราะห์
ผู้พิการในเขตต าบล
นาเลิน 

1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,276,800 1,276,800 ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิตของผู้
พิการดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 

5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

สนับสนุนสงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อเอดสภ์ายใน
ต าบล 

24,000 24,000 24,000 6,000 6,000 ร้อยละของผูต้ิด
เชื้อเอดส์ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ติดเชื้อเอดส ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

6 ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
เผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่ไม่สามารถคาดการ
ได้ล่วงหน้า 

น าไปใช้จ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉิน เมื่อมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น 
ตามความเหมาะสม 

60,000 60,000 60,000 100,000 100,000 จ่ายในกรณเีผชิญ
เหตุสาธารณภัยที่
ไม่สามารถคาด
การไดล้่วงหน้า 
ตามความ
เหมาะสม 

ประชาชนชน และ
ชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือในกรณี
เผชิญเหตุสาธารณ
ภัยที่ไมส่ามารถคาด
การไดล้่วงหน้า 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
2.7 แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 เงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ของต าบลนาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
การด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ของต าบลนาเลิน 
 

จ่ายเงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
โดยสมทบเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ่ายเงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น ตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

มีการจ่ายเงินสมทบ
การด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ อย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลดั 

8 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญในการ
ช่วยเหลือแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ข้าราชการ อบต.
นาเลิน 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญใน
การช่วยเหลือ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั   

เพื่อด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 

จัดท าโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปูองกันสาธารณ
ภัยในชุมชน 

มีการด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่าง
ทันเวลา 

ส านักปลดั 

2 โครงการปูองกันไฟปุา
และควบคมุหมอกควัน
ในพื้นที่ปุาสงวน
แห่งชาติ ต.นาเลิน 

เพื่อปูองกันไฟปุาและ
ควบคุมหมอกควันใน
พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
ต.นาเลิน 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควบคุมไฟปุาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดไฟไหม้ปุาลด
น้อยลง ปูองกันไฟ
ปุาอย่างทันเวลา 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
ดับไฟปุา  
ต.นาเลิน 

เพื่ออนุรักษ์ปุาไม ้
 
 
 
 
 
 

จัดสรรงบประมาณ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีอุปกรณ์ในการ
ดับไฟปุา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถควบคุมไฟ
ปุาได้ ร้อยละ 
100 

เกิดจิตรส านึกและ
ประชาชนมีความ
ร่วมมือกันอนุรักษ์
ปุา 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต ์

อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ลดลง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์  

อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ลดลง 

ส านักปลดั 

5 โครงการตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จัดเวรยามเฝูาระวัง
จุดตรวจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปูองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักปลดั 

6 จัดอบรมเยาวชน  
อาสาสมัคร เรื่องยาเสพ
ติด  

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด 

จัดอบรมเรื่องยาเสพ
ติดให้โทษแก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนท่ัวไป  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องและไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านกัปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 สนับสนุน  คตส. อ.ศรี
เมืองใหม่  ในการเฝูา
ระวังยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ของทางราชการ 

สนับสนุน  คตส.  
อ.ศรีเมืองใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

คตส.ไดร้ับการ
สนับสนุนจากงบของ  
(เงินรายได้หรือเงิน
อุดหนุน) 

ส านักปลดั 

8 สนับสนุน  คตส.  
จ.อุบลราชธานี  ในการ
เฝูาระวังยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ของทางราชการ 

สนับสนุน  คตส.  
จ.อุบลราชธานี   

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

คตส.ไดร้ับการ
สนับสนุน 

ส านักปลดั 

9 สนับสนุนสถานี
ต ารวจภูธรศรเีมืองใหม่
ในการเฝูาระวังยาเสพ
ติด 

เพื่อให้การด าเนินการ
สนองตอบนโยบาย
รัฐบาลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

สนับสนุนสถานี
ต ารวจภูธรศรเีมือง
ใหม ่

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการเฝูาระวังยา 
เสพติดครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน ครบ
ร้อยละ 100 

สถานีต ารวจภูธรศรี
เมืองใหม่มีชุด
ปฏิบัติการเฝูาระวัง
เรื่องยาเสพติด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือ
ตรวจสอบดูแลชุมชน 

สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือ  ตรวจสอบ
ดูแลชุมชน 

สนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร   
อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
ชุมชนปลอดภัย 

มีเครือข่าย
อาสาสมัคร
ช่วยเหลือ  
ตรวจสอบดูแล
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 

 

11 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันสา
ธารณภัยประจ าแตล่ะ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นเครือข่าย
ประสานงานขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้นในหมู่บ้าน 

สนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
ชุมชนปลอดภัย 

มีเครือข่าย
อาสาสมัคร
ช่วยเหลือ  ผู้ประสบ
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการ  อปพร.  24 
ชม. 

เพื่อช่วยสอดส่อง  
ดูแลชุมชนอย่างทั่วถึง 

จัดตั้งอปพร.ดูแล
ชุมชนตลอด  24  
ชม.หมู่บ้านละ  2  
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
ชุมชนปลอดภัย 

ชุมชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันเวลา  
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเยาวชน 

เพื่อให้เกิดการ
รวมกลุม่ของเยาวชน  
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดกิจกรรม  อบรม  
สัมมนาให้กลุ่ม
เยาวชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมท า 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
ชุมชนปลอดภัย 

มีผู้น าเยาวชนท่ี
เข้มแข็งเกิดการ
รวมตัวของกลุ่ม
เยาวชน 

ส านักปลดั 
 

14 โครงการจดัตั้งสภา
ระดับหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

สนับสนุนสภาระดับ
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

ส านักปลดั 
 

 
15 โครงการส่งเสริมให้

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดท าโครงการในวัน
ส าคัญต่าง  ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการจดัฝึกอบรม ให้
ความรู้  อปพร.  ต าบล
นาเลิน 

เพื่อส่งเสริมสมาชิก 
อปพร. ให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.ไดร้ับ
ความรู้ และความ
เข้าใจจากการ
อบรม ร้อยละ 
100 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักปลดั 

17 อุดหนุนโครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

จัดท าโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลดั 

18 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลนาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
ให้กับโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
100 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ศตส. อ าเภอศรี
เมืองใหม่ 

เพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 หน่วยงานท่ีขอรับ ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 

20 อุดหนุนโครงการยาเสพ
ติด จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงานท่ีขอรับ ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 

21 โครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดท าแผนชุมชน 
น าข้อมูลมาจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม
รับฟังและแสดง
ความคิดเห็น ใน
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

มีการประชุมเพื่อจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการประชาคม
หมู่บ้าน ในการจัดเก็บ
ข้อมูลแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านเกษตร
และแหล่งน้ า 

ด าเนินการ
ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดเก็บข้อมลู
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านเกษตรและ
แหล่งน้ า) 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ประชาคมหมู่บ้าน
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ครบร้อยละ 100 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ข้อมลู
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งด้านเกษตร และ
แหล่งน้ าในชุมชน 

ส านักปลดั
ฯ 

24 โครงการประชารัฐร่วม
ใจ ต้านภัยยาเสพตดิ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(ปักกลด) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการประชารัฐร่วม
ใจ ต้านภัยยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมประชา
รัฐร่วมใจ ต้านภัยยา
เสพติด ในต าบลนา
เลิน 

32,000- 32,000 32,000 32,000 32,000 ด าเนินกิจกรรม
ประชารัฐร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพติด 
ในต าบลนาเลิน 
บรรลุวตัถุประสงค์ 
ร้อยละ 100 

1. มีกิจกรรมด้าน
การต้านภยัยาเสพ
ติด ในต าบลนาเลิน 
2. ลดปัญหายาเสพ
ติดในต าบลนาเลิน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัวต าบล 
นาเลิน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผูสู้งอาย ุ
และสถาบันครอบครัว
ต าบล 
นาเลิน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ด้านสถาบัน
ครอบครัวในต าบล 
นาเลิน และส่งเสรมิ
สุขภาพและขวัญ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

60,000- 60,000 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
100  
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล 
นาเลินมีศักยภาพใน
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 

ส านักปลดั 

26 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มสตรีต าบลนา
เลิน 

1. เพื่อการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
และการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ   
2. เพื่อส่งเสริมความรู้
เรื่องการพิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิสตร ี

จัดโครงการส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทสตรี 
สิทธิ และการพัฒนา
สตรี ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย   
 

20,000- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80  
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล 
นาเลินมีศักยภาพใน
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 อุดหนุนโครงการปูองกัน
และปราบปราม 
ยาเสพตดิของศูนย ์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอศรีเมืองใหม ่

เพื่อปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายา 
เสพติดในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนอ าเภอ 
ศรีเมืองใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1 โครงการ 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนห่างไกล 
จากยาเสพติด 
และสร้างบทบาท 
การเฝาูระวังการ 
แพร่ระบาดของยา 
เสพติดในท้องถิ่นได ้

ส านักปลดั 

28 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ในชุมชนต าบลนาเลิน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพแกน
น าสุขภาพในชุมชน
ต าบลนาเลิน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม 

จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 
แกนน าสุขภาพใน
ชุมชนต าบลนาเลิน 
เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินงานตาม
โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการ ร้อยละ 
100 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
แกนน าสุขภาพใน
ชุมชนต าบลนาเลิน 
เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ให้มคีวาม
เข้มแข็ง สามารถน า
องค์ความรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
สร้างมลูค่าสินค้า
เกษตร และเพิ่มรายได ้

จัดอบรมสมาชิก
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและศึกษา
ดูงาน ในการ
ประกอบอาชีพ กลุ่ม
ละ 20 คน 

20,000- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
แม่บ้านเกษตรกร 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร มีความ
เข้มแข็ง สามารถน า
องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ในการสร้างมลูค่า  

ส านักปลดั 

30 โครงการอุดหนุนการ
ปูองกันและควบคุมไฟ
ปุาของเครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคมุไฟ
ปุาหมู่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้เครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคมุ
ไฟปุา สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟ
ปุา 

1. อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ควบคุมไฟปุา 
หมู่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 
2 
2. จัดท าแนว
ปูองกันไฟปุาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

30,000- 30,000 30,000 30,000 30,000 มีมาตรการ และ
แผนในการปูองกัน
และควบคมุไฟปุา
ที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

1. ลดความสูญเสีย
จากการเกิดไฟปุา 
2. สามารถช่วย
ระงับการเกดิไฟปุา
ได้ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการอุดหนุนการ
ปูองกันและควบคุมไฟ
ปุาของเครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคมุไฟ
ปุาหมู่บ้านร่องเข หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้เครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคมุ
ไฟปุา สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟ
ปุา 

1. อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ควบคุมไฟปุา บ้าน
ร่องเข หมู่ที่ 4 
2. จัดท าแนว
ปูองกันไฟปุาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีมาตรการ และ
แผนในการปูองกัน
และควบคมุไฟปุา
ที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

1. ลดความสูญเสีย
จากการเกิดไฟปุา 
2. สามารถช่วย
ระงับการเกดิไฟปุา
ได้ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

32 โครงการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินท่ีมีปญัหารุนแรง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างยั่งยืน  

จัดตั้งศูนย์
อ านวยการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินงานตาม
โครงการทุก
หมู่บ้าน จ านวน 7 
หมู่บ้าน ครบร้อย
ละ 100 

มีศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการปูองกันและ
กันภัยไฟปุา รอบปาุ
ชุมชน   
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อปูองกันไฟปุาและ
ควบคุมหมอกในพ้ืนท่ี 

จัดทีมและอุปกรณ์
ให้พร้อมในการ
ปูองกันไฟปุา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมไฟปุาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดไฟไหม้ปุาลด
น้อยลง ปูองกันไฟ
ปุาอย่างทันเวลา 

ส านักปลดั 

34 โครงการปูองกันและ
กันภัยไฟปุา รอบปาุ
ชุมชน   
ม.4 บ.ร่องเข 

เพื่อปูองกันไฟปุาและ
ควบคุมหมอกในพ้ืนท่ี 

จัดทีมและอุปกรณ์
ให้พร้อมในการ
ปูองกันไฟปุา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมไฟปุาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดไฟไหม้ปุาลด
น้อยลง ปูองกันไฟ
ปุาอย่างทันเวลา 

ส านักปลดั 

35 โครงการจติอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ 

1. เพื่อให้ประชาชน
ร่วมท าความดี ผ่าน
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม 
2. เพื่อแก้ปัญหา
ผักตบชวา และวัชพืช
ในคลอง  

ด าเนินกิจกรรม ท า
ความสะอาดเก็บ
ขยะ กิ่งไม้ ท าความ
สะอาดพื้นถนน ตดั
หญ้าและตัดแต่ง
ต้นไม้ รวมถึงพัฒนา
ท าความสะอาด
คลอง ก าจัดวัชพืช 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้น าชุมชน 
ประชาชน เด็ก
และเยาวชน ใน
พื้นที่ ต าบลนาเลิน 
ร่วมกิจกรรมครั้ง
ละ 15 คน 
 

ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น  

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม
ส าหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัต ิ

จัดตั้งชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมส าหรับ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯตาม
โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัต ิ

ส านักปลดั 

34 โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรสร้างความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในชุมชนต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลนาเลินได้รบั
ความปลอดภัย ในการ
ใช้รถใช้ถนน 

ฝึกอบรมประชาชน
ในเขตต าบลนาเลิน 
และตดิตั้งปูายเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงบน
ถนน 

50,000- 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดอบรม
ประชาชนต าบล
นาเลิน จ านวน 
100 คน 

ประชาชนมีทักษะ
ความรู้และได้รับ
ความปลอดภัย ใน
การใช้รถใช้ถนน 

ส านักปลดั 

35 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ฝึกปฏิบัตินักเรียน และ
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงและ
น าไปขยายผล
ประกอบอาชีพใน
ครอบครัวของตนเอง
ได้ ร้อยละ 98 

นักเรียน ผู้ปกครอง มี
อาชีพที่มั่นคงมีงานท า
ในท้องถิ่น มีรายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ลด
ปัญหาด้านครอบครัว
และด้านสังคม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
(มิสเตอร์เตือนภัย) 

เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัครแจ้งเตือน
ภัยประจ าหมู่บา้น 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
แจ้งเตือนภัยตา่งๆที่
อาจเกิดขึ้นในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีอาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ ตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดครบ 
ร้อยละ 100 

มีอาสาสมัครแจ้ง
เตือนภัยประจ า
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

37 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตั้งใหม่) 

เพื่อให้มีอาสาสมัครใน
การปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน ในเขตต าบล
นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีอาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ ตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดครบ 
ร้อยละ 100 

มีอาสาสมัครในการ
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

ส านักปลดั 

38 โครงการหนึ่งต าบล หน่ึง
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย (One 
Tambon On Search 
And Rescue Team : 
OTOS) 

เพื่อให้มีทีมในการกู้
ชีพ และกู้ภัย ที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนใน
เขตต าบลนาเลิน 

จัดตั้งทีมทีมกู้ชีพ 
กู้ภัย ในเขตต าบลนา
เลิน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดตั้งทีมกู้ชีพ 
กู้ภัย อย่างน้อย 1 
หน่วย ในเขต
ต าบลนาเลิน 

มีทีมในการกู้ชีพ 
และกู้ภยั ท่ีเกิด
ขึ้นกับประชาชนใน
เขตต าบลนาเลิน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย  

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบร้อย    
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 อุดหนุนโครงการปูองกัน
และปราบปราม 
ยาเสพตดิของศูนย ์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอศรีเมืองใหม ่

เพื่อปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายา 
เสพติดในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนอ าเภอ 
ศรีเมืองใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนห่างไกล 
จากยาเสพติด 
และสร้างบทบาท 
การเฝาูระวังการ 
แพร่ระบาดของยา 
เสพติดในท้องถิ่นได ้

ส านักปลดั 

37 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิ
ในเด็กนักเรียนและกลุ่ม
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
และกลุม่เยาวชน มี
ทักษะในการหลีกเลี่ยง
และปฏเิสธการใช้ยา
เสพติดและความ
รุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
และกลุม่เยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีนักเรียนและ
กลุ่มเยาวชน เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เด็กนักเรยีนและ
กลุ่มเยาวชน มี
ทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

ส านักปลดั 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุาชุมชน  
(ไม้พยุง) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

จัดซื้อกล้าไม้พยุง
เพื่อแจกให้ชาวบ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจ านวนปุาไม ้ ประชาชนร่วมใจ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

2 อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หมู่ที่  1   บ้านนาเลิน    

เพื่อให้ประชาชนรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 

ประชาชนมีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนโครงการปุา
ชุมชน ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปลูกปุาชุมชน ประชาชนมีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 150 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดท าโครงการประกวด
หมู่บ้านชุมชนพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดสรรงบประมาณ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งเสริมให้ชุมชน
สร้างนิสยัในการ
พอเพียง 

ประชาชนในท้องถิ่น
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

5 จัดท าโครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา                    
รักธรรมชาต ิ

จัดสรรงบประมาณ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนในท้องถิ่น 
รักสิ่งแวดล้อมรักปุา                    
รักธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

6 จัดท าโครงการปลูกปุา
ทดแทน  

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา                    
รักธรรมชาต ิ

สนับสนุนกล้าไม ้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนปุาไมเ้พิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่น 
รักสิ่งแวดล้อม  รัก
ปุารักธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

7 จัดท าโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา   รักธรรมชาต ิ

สนับสนุนกล้าไม ้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการอนุรักษ์ปุา
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนในท้องถิ่น 
รักสิ่งแวดล้อม  รัก
ปุา รักธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

8 สนับสนุนโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การก าจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักคัดแยกขยะ 
และรู้จักวิธีก าจัดขยะ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการก าจดัขยะมลู
ฝอยอย่างถูกวิธี 

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักคัดแยกขยะ 
และรูจ้ักวิธีก าจัด
ขยะ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ  1  ถัง  1  
บ้าน  (ถังขยะ) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักคดัแยก
ขยะ และรู้จักวิธีก าจัด
ขยะ 

จัดซื้อถังขยะ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีจ านวนถังขยะ
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักคัดแยกขยะ 
และรูจ้ักวิธีก าจัด
ขยะ 

กองคลัง 

10 โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะ
ในต าบลนาเลิน 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น โดยมีทิ้งขยะที่
เดียวในต าบลนาเลิน 

จัดหาที่ท้ิงขยะที่
เหมาะสม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีความ
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

โดยมีทิ้งขยะใน
ต าบลนาเลิน ท าให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ส านักปลดั 

11 โครงการขยะรไีซเคลิ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า   

สนับสนุน
งบประมาณ 

จัดการฝึกอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รู้จักวิธีน าขยะมา
ใช้ใหม่ และแปร
สภาพเป็นเงิน 

ประชาชนในท้องถิ่น
ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  เข้าใจถึงการ
น าสิ่งของมา         
รีไซเคิล  

ส านักปลดั 

12 โครงการจดัตั้งธนาคาร
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใช้ทรัพยากร
อยา่งคุ้มค่า  และรู้จัก
การจ าหน่ายขยะ 

น าขยะมาและเป็น
สิ่งของ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีธนาคารขยะ
ประชาชนรู้จัก
แปรสภาพขยะ
เป็นเงินหรือ
สิ่งของ 

ประชาชนในท้องถิ่น
ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  เข้าใจถึงการ
น าสิ่งของมา         
รีไซเคิล  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจดัตั้งตลาดนดั
ชุมชนแยก กกกระโดน 
บ้านเหล่าใต ้

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับขาย
และแลกเปลีย่นสินค้า 

จัดตั้งตลาดนัด
ชุมชน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีตลาดนัดชุมชน ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับขายและ
แลกเปลีย่นสินคา้ 

ส านักปลดั 
/ กองคลัง 

 
14 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์พร้อม
ติดตั้งไฟฟูาและห้องน้ า 
บ้านไร่เจรญิ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมต่าง 
ๆ 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลา
เอนกประสงค์ตาม
มาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อให้มีตลาดใน
ชุมชน 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีตลาดชุมชน ตลาดชุมชนมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตเูข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างประตูเข้า
หมู่บ้าน 
ตามแบบมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้าน 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

มีซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
ขยะในชุมชน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน มี
จิตส านึกและมสี่วน
ร่วมในการลด
ปริมาณขยะ และ
ก าจัดขยะในชุมชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลนาเลิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
มากกว่าร้อย
ละ 75 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง ชุมชน
น่าอยู่น่าอาศัยมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

18 โครงการ 1 
อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเลินและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
2. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียว ลดขยะมูล
ฝอย และลดปญัหา
ภาวะโลกร้อน 

ปรับปรุงคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนา
เลิน หมู่ท่ี 1 โดย
ปลูกดอกเฟื่องฟูาสี
แดงหรือสีชมพู 
ขนาดความสูง
ประมาณ 50-60 
เซนติเมตร ในวงบ่อ
ซีเมนต์ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 80 
เซนติเมตร จ านวน 
100 ต้น ท้ังสองข้าง
ทาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ประชาชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
มากกว่าร้อย
ละ 75 
2. การปลูก
ปลูกดอก
เฟื่องฟูาสีแดง
หรือสีชมพู 
ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนด ครบ 
ร้อยละ 100 

1. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน
และประชาชนในมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
2. มีพื้นท่ีสีเขียว ลด
ขยะมูลฝอย และลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
4.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยววน
อุทยานน้ าตกผาหลวง  
หมูที่  1 บ้านนาเลิน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่  ส าคัญของท้องถิ่น
ให้เป็นท่ีรู้จักของคน
ทั้งในและนอกชุมชน 
 

ผลักดันโยบายให้
ฝุายบรหิาร
สนับสนุนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของท้องถิ่น 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกแซรกไก่  
หมู่ที่  5   
บ้านสวาสดิ ์
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี  ส าคัญ
ของท้องถิ่น 

ผลักดันโยบายให้
ฝุายบรหิาร
สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
4.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้าน
นาหว้า 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี  ส าคัญ
ของท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยวของต าบลนา
เลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของต าบล 
นาเลิน ให้เป็นท่ีรูจ้ัก
ของคนในชุมชนและ
นอกชุมชน 

จัดประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ  
เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเที่ยวในท้องถิ่น
ของตน 

60,000- 60,000 60,000 60,000 60,000 ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวท้ัง
ต าบล ร้อยละ 
100 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบล เป็นท่ีรู้จัก
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

5 โครงการโอท็อป  
(O-TOP) 
นวัตวิถีเชิงท่องเที่ยว 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อพัฒนาสินค้า และ
การท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

ส่งเสริมการพัฒนา
สินค้าทาง
การเกษตรและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเที่ยวในท้องถิ่น
ของตน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินการพัฒนา
สินค้า ทาง
การเกษตรและ
การท่องเที่ยว 
ตามโครงการ ครบ
ร้อยละ 100 

มีสินค้า O-topทั้ง
ด้านผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตรและมี
แหล่งท่องเที่ยว
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
            5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฮักแพงแบ่งปัน  
ภายในต าบล 

สร้างความสัมพันธ์
และมติร ภาพอันดี
งามของคนในสังคม 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดท าโครงการ 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 สร้างความสัมพันธ์
ในชุมชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลนาเลิน มี
ความสัมพันธ์ดีต่อ
กัน 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนโครงการงาน
บุญสืบสานประเพณี อัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานงานบญุ
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

งานบุญประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนงานบุญออก
พรรษาของท้องถิ่น  

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการงานรดน้ า 
ขอพรผู้สูงอายุ  

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ 

เกิดประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการงานลอยกระทง
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาน 

สนับสนุน
งบประมาณ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ 

เกิดประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 

กอง
การศึกษา 

6 สนับสนุนโครงการ
เครือข่ายคณุธรรม 

ให้เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สนับสนุน
งบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรม 

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
หมู่บ้าน    

เพื่อให้ชุมชนปฏิบัติ
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุน
งบประมาณ 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ชุมชนปฏิบัติตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินการตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงประสบ
ความส าเร็จ 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมเยาวชน
และผูสู้งอายุเข้าวดัฟัง
ธรรม  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และผูสู้งอายุเข้าวดัฟัง
ธรรม 

เยาวชนภายใน
ต าบลนาเลิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมให้เยาวชน
และผูสู้งอายุ เข้า
วัดฟังธรรม 

เยาวชนและผู้สูงอายุ
เข้าวัดฟังธรรม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ภายในชุมชน  
 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงานใน
ชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณ  

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ส่งเสริมประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ 

เกิดประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นและ
ได้รับการสบืทอด 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การกีฬา   

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายเพียงพอ
ส าหรับความต้องการ 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณ์ออก
ก าลังกายในชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด  
ต าบลนาเลิน  

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
มีความสามัคคี รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและ 
ประชาชน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเยาวชน
และประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 
80 ของเปูาหมาย 

เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้จักให้อภัย 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 สนับสนุนโครงการเข้า
ค่ายเด็กและเยาวชน   
ต าบลนาเลิน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กนักเรียน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมี
ความสามัคคี  

เกิดความสามัคคีใน
เด็กและเยาวชน 
 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจดัเวที
ประชาคมส าหรับการ
พัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

เพื่อสนับสนุนการ
ประชุมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

จัดท าโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแนวทางในการ
พัฒนาด้านกีฬา 
และนันทนาการ 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการจดัการ
ส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอุดหนุนการจดั
งานกาชาดและงานปี
ใหม่ อ าเภอ 
ศรีเมืองใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน
โครงการกิจการ
กาชาดอ าเภอ 
ศรีเมืองใหม ่

หน่วยงานท่ีขอรับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หน่วยงานท่ีขอรับ กิจการกาชาดอ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ ได้รับ
การอุดหนุน 

ส านักปลดั 

15 โครงการอุดหนุนการจัด
งานกาชาด และงานปีใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน
กิจการกาชาด และงาน
ปีใหมใ่ห้กับจังหวัด
อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีขอรับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หน่วยงานท่ีขอรับ กิจการกาชาดและ
งานปีใหม่ ได้รับการ
อุดหนุน 

ส านักปลดั 

16 โครงการอุดหนุนในการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนการ
จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีขอรับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 หน่วยงานท่ีขอรับ อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลฯ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการอุดหนุนในการ
จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาอ าเภอศรี
เมืองใหม่ 

เพื่อสนับสนุนเงิน
อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา อ าเภอศรีเมือง
ใหม ่

สนับสนุนเงิน
อุดหนุนในการจัด
งานประเพณีแห่
เทียนพรรษา อ าเภอ
ศรีเมืองใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุนการจัด
งานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
ตามงบประมาณที่
ก าหนด ครบร้อย
ละ 100 

อ าเภอศรีเมืองใหม ่
ได้รับการสนบัสนุน
เงินอุดหนุน ในการ
จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

ส านักปลดั 

18 โครงการพัฒนาแกนน า
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาเลิน   

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้
ทักษะด้านต่างๆให้แก่
แกนน าเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบล
นาเลิน 

จัดอบรมพัฒนาแกน
น าเด็กและเยาวชน 
ในเขตต าบลนาเลิน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
 

มีเครือข่ายแกนน า
เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลนาเลิน 
และพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมอนุรักษ ์
ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ จารตี
ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในต าบลนาเลิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม โดย
บรรลุวตัถุประสงค์
โครงการ ร้อยละ 
100 
 

ประชาชนชาว 
ต าบลนาเลิน ได้ร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู ่
สืบไป 

ส านักปลดั 

20 โครงการอบรมความรู้ 
ความเข้าใจเอดส์ในวัย
เรียน    

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค
เอดส์ รวมถึงการ
ปูองกัน และรักษาโรค
เอดส์อย่างเหมาะสม 

จัดอบรมความรูเ้รื่อง
โรคเอดส์ ให้กับกลุม่
วัยเรียน 
ในเขตต าบลนาเลิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนวัยเรียน เข้า
ร่วมโครงการฯ   
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
 

นักเรียนมีความรู้ ใน
การปูองกันโรคเอดส์ 
อย่างถูกวิธี และลด
ความเสีย่งในการติด
เชื้อเอดส ์

ส านักปลดั 

21 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติฯ 
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติตามวันและ
เวลาท่ีก าหนดไว้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกิจกรรม และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการอุดหนุนเนื่อง 
ในงานรัฐพิธี อ าเภอศรี
เมืองใหม่ 

เพื่ออุดหนุนเนื่องในงาน
รัฐพิธี ของอ าเภอศรี
เมืองใหม่ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ด าเนินการอดุหนุน
งบประมาณเนื่องใน
งานรัฐพิธี 
ร้อยละ 100 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
ได้รับการอุดหนุน 

ส านักปลดั 

23 โครงการส่งเสริมเด็ก
เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคญั
ของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต 

จัดกิจกรรมวัยเด็ก
แห่งชาติ ให้กับเด็ก
และเยาวชน ในเขต
ต าบลนาเลิน ทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน ใน
เขตต าบลนาเลิน ทั้ง 
7 หมู่บ้าน เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 
และสนใจในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
เด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในอนาคต 

ส านักปลดั 

24 โครงการอบรมปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 
และวิธีการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ให้แก่กลุม่
วัยเรียน 

จัดกิจกรรมอบรม
โครงการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์กับ
นักเรียน ในโรงเรียน
ทั้ง 3 แห่ง 

40,000 40,000 40,000 30,000 30,000 นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย  ใน
เขตต าบลนาเลินเข้า
ร่วมโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 80  

นักเรียนมีความรู้ 
และเข้าใจวิธีการ
ปูองกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
และลดโอกาสติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการแข่งขันกีฬา 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อให้บุคลากร 
ของ อบต.และ 
ประชาชนมีความ 
สามัคคมีีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และ 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

บุคลากรของ อบต. 
และประชาชนใน 
พื้นที ่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละผู้เข้า 
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรของ 
อบต.และประชาชน 
มีความสามัคค ี
มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง และ 
ห่างไกลจากยา 
เสพติด 

ส านักปลดั 

26 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณ ี
สงกรานต ์
 

ประชาชน  
7 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจผู้มาร่วม
งาน 

ประชาชนเห็น 
คุณค่าและอนุรักษ ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

27 งานรัฐพิธีและงานวัน
ส าคัญของชาต ิ
ในโอกาสต่างๆ 
 

เพื่อแสดงถึงความ 
จงรักภักดีและส านึก 
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

ส่งเสริม/สนับสนุน/ 
จัดกิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ / 
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ าลึก 
ถึงงานรัฐพิธีและ 
วันส าคัญต่างๆ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น    
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทยตามภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต.และประชาชนม ี
การเรยีนรู้แพทย์แผน
ไทยตามภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

บุคลากรของ อบต. 
และประชาชนใน 
พื้นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้เข้า 
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรของ 
อบต.และประชาชน 
มีความสามัคค ี
มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง และ 
ห่างไกลจากยา 
เสพติด 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงจ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเลิน 
และงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน ภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเลิน 
และงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงาน 
ตามอัตราที่
ก าหนดครบร้อย
ละ 100 

เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน ภายใน
และภายนอกองค์กร 
และงานด้านอื่นๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 

2 จ้างเหมาบริการจดัท า
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสต์าม
โครงการติดต่อสื่อสาร
และรับ-ส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
อบต.นาเลิน 

เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูลสาร
บรรณ และสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร การ
รับ-ส่ง หนังสือ ทั้งจาก
หน่วยงานภายนอก 
และภายในหน่วยงาน 
 
 

จ้างเหมาจดัท า
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบการรับ-ส่ง
หนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

บุคลากรใน 
อบต.นาเลิน มี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

1. ได้รับความ
สะดวกในการค้นหา
ข้อมูลสารบรรณของ 
อบต. 
2. มีความรวดเร็วใน
การรับ และส่ง
หนังสือทางราชการ
มากยิ่งข้ึน 
 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์กร (Organization 
Development : OD) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์กร 

จ่ายค่าด าเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ขององค์กร เช่น ค่า
สถานท่ีพัก ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร และอื่นๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯผ่าน
การประเมินองค์
ความรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ75 

บุคลากรขององค์กร 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
พัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ส านักปลดั 
 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จัดท าปูายในการ
ประชาสมัพันธ์จูงใจ 
และเชิญชวน
ประชาชนให้ช าระ
ภาษีตาม
ก าหนดเวลา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
ตามโครงการ ครบ
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
ช าระภาษีประจ าป ี

องค์การบริหารส่วน
ต าบล มรีายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดัการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เช่น ค่าตอบแทนใช้
สอยและค่าวัสดุต่างๆ
ในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ค่าตอบแทนใช้
สอยและค่าวัสดุ
ต่างๆในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งใน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ส านักปลดั
ฯ 

6 โครงการอบรมสมัมนา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการอบรม
สัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง คณะผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น คณะสมาชิก
สภาฯท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะสมาชิกสภาฯ
ท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของ 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง คณะผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น คณะ
สมาชิกสภาฯ
ท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน เก็บข้อมลู
อย่างเป็น 
ระบบ และจัดเกบ็
ภาษีเป็นปัจจุบัน 

250,000 250,000 350,000 250,000 350,000 ร้อยละ 80 ของแผน
ทีภ่าษีมีความเป็น
ปัจจุบัน 
 
 

ข้อมูลแผนที่
ภาษีมีความ
ถูกต้องแม่นย า
และเป็นปจัจุบัน  

กองคลัง 

8 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บริเวณ
ส านักงาน อบต.นาเลิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปูองกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสถานท่ี
ราชการ 

ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณ
ส านักงาน อบต.นา
เลิน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ด าเนินการติดตั้งระบบ
กล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

ส านักงาน  
อบต.นาเลิน 
ได้รับการตดิตั้ง
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการหน่วยบริการ 
ประชาชนเคลื่อนที ่

เพื่อออกให้บริการ 
ประชาชนถึงชุมชน 
ในเขตต าบลนาเลิน 

ประชาชน 7 
หมู่บ้าน ของ ต าบล
นาเลิน 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ระดับความ 
พึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ประชาชนไดร้ับ 
บริการจากทุกส่วน 
งานของ  
อบต.นาเลิน 

ส านักปลดั 

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ 
อบต.นาเลิน 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามเหมาะกับ
สถานท่ีราชการ 

มีสวนหย่อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ 
อบต.นาเลิน 

20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ที่ท าการ อบต.นา
เลิน มสีวนหย่อม 
ที่สวยงาม 

ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการขยะ  
ในชุมชนต าบลนาเลิน 

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนม ี
จิตสานึกและม ี
ส่วนร่วมในการลด 
ปริมาณขยะและ 
กาจัดขยะใน 
ชุมชน 

ประชาชนในต าบล
นาเลิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ีมี 
ส่วนร่วมใน 
โครงการ 

ประชาชนม ี
จิตส านึกและม ี
ส่วนร่วมในการลด 
ปริมาณขยะและ 
กาจัดขยะใน 
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม 
การเนินกิจกรรม 
ของจิตอาสา 

เพื่อส่งเสริม 
การด าเนืน 
กิจกรรม 
ของจิตอาสา 

ประชาชนในต าบล
นาเลิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ีมี 
ส่วนร่วมใน 
โครงการ 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมการ 
ด าเนินกิจกรรม 
ของจิตอาสา 

ส านักปลดั 

13 โครงการการบริหารงาน
ของสถานท่ีกลาง 
ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดหาบุคลากร  
วัสดุส านักงาน 
ซ่อมแซม ครภุัณฑ์ท่ี
ใช้ในศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมใจในการช่วย 
เหลือประชาชน ของ
องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 การบริหารงาน
ของสถานท่ีกลาง 
ส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ ร้อย
ละ 100 

มีกระบวนการใน
การบริการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

ส านักปลดั
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนา
เลิน 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน 

ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาบ้านนาเลิน 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไดร้ับ
ความปลอดภัยทุก
คน ร้อยละ 100 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน 
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดเหล็กดดักัน
ขโมยพร้อมติดมุ้งลวด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 

เพื่อความปลอดภัย
ปูองกันแมลง 
ทรัพย์สิน และเด็ก 

ตามแบบมาตรฐาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มุ้งลวด และ
เหล็กดดั มี
มาตรฐาน 

มีความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและเด็ก 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างประตู
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน 

ก่อสร้างประตูรั้ว
ศูนย์พัฒนาบ้านนา
เลิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไดร้ับ
ความปลอดภัยทุก
คน ร้อยละ 100 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน 
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการล้อมรั้วอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 
 
 

ก่อสร้างรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

เกิดความปลอดภยั
ของทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  

เพื่อให้มีส านักงานห้อง
ท างานเป็นสัดส่วน
สะดวกต่อการท างาน
การติดต่อสื่อสาร 

ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ท างานนายก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องท างานมี
มาตรฐานทีด่ ี

มีส านักงานห้อง
ท างานเป็นสัดส่วน
สะดวกต่อการ
ท างานการ
ติดต่อสื่อสาร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ
ส านักงาน   
อบต.นาเลิน 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามเหมาะกับ
สถานท่ีราชการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามบรเิวณที่ท า
การ  
อบต.นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ส านักงาน 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

กองช่าง 
 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 173 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
อาคารส านักงาน  

เพื่อให้มีห้องน้ าเป็นสัด
เป็นส่วน 

ก่อสร้างห้องน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีห้องน้ าเพิ่มขึ้น มีห้องน้ าเป็นสัดส่วน กองช่าง 

8 โครงก่อสรา้งรั้วล้อมรอบ
บริเวณส านักงาน 
 

เพื่อความเป็นสดัส่วน
และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ก่อสร้างรั้วได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ที่ท าการ อบต. 
นาเลิน   
มีความปลอดภัย 
ในทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

9 โครงการล้อมรั้วสนาม
กีฬาหมู่บ้าน   
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬาประจ า
หมู่บ้านส าหรับออก
ก าลังกาย 
 

ล้อมรั้วรอบสนาม
กีฬา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 174 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.2  แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาวอลเลย่์บอลพร้อม
เทคอนกรีต  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นวอลเล่ย์บอล
ของเยาวชน 
 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนาม
วอลเล่ย์บอลเพิ่ม
มากขึ้น 

มีสนามเล่น
วอลเล่ย์บอลของ
เยาวชน 

กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น พร้อมอุปกรณ ์
 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็ก 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสนามเด็กเล่น 
พร้อมอุปกรณ ์

เด็กมีพื้นที่ในการท า
กิจกรรม  

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาชุมชน  
  

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชน 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามกีฬา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีชมรม
ด้านการออกก าลัง
กาย  การแข่งขัน
กีฬา 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรพัยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

6.3  แผนงาน พาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการทดสอบ
น้ าประปาในต าบล 
นาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ทดสอบน้ าประปาใน
ต าบลนาเลิน ของงาน
กิจการประปา 
 
 
 

จ้างเหมาบริการ
ทดสอบน้ าประปาใน
ต าบลนาเลิน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้างเหมาบริการ
ทดสอบน้ าประปา 
ตามที่ก าหนด 
ครบร้อยละ 100 

มีการทดสอบ
น้ าประปาในต าบล
นาเลิน 
 

กองช่าง ฯ 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงาน 
เปิด-ปิด น้ าประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการเปดิ-ปิด 
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน และซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา 

จ้างเหมาพนักงาน
บริการเปดิ-ปิด  
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน และซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา 
หมู่บ้านละ 1 คน 
รวมทั้งหมด 7 คน 

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 จ้างเหมาพนักงาน
บริการเปดิ-ปิด  
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน ท้ังหมด 
7 คน 
 

มีพนักงานบริการ
เปิด-ปิด  ระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
และซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบประปา ท้ัง 7 
หมู่บ้าน 

กองช่าง ฯ 

 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีประสานโครงการเกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

    แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ล าห้วยตาหวัง หมู่ที่ 6 ต.นาเลนิ อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลฯ 

5,280,000 
 

5,280,000 
  

5,280,000 
 

5,280,000 
  

5,280,000 
  

อบจ. /  
กรมทางหลวง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่อง
ห้วยสวาสดิ์ จากนา นายอุทัย  ทองพิมพ์ – บริษัท
ตองห้า 555  

5,280,000 
 

5,280,000 
  

5,280,000 
 

5,280,000 
  

5,280,000 
  

อบจ. /  
กรมชลประทาน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมจากนา 
นายค า ไปนา นายวันชัย ทองหยิบ 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

อบจ. /  
กรมทางหลวง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล 

5,000,000 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบจ. /  
กรมทางหลวง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่าง
ต าบล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบจ. /  
กรมทางหลวง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 

 

-บริหารงานท่ัวไป 
 

- ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

โครงการหอกระจายขา่ว 
แบบไรส้าย จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดแนบท้าย) 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลดั 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

  ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน 
(รายละเอียดแนบท้าย) 
 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ส านักปลดั 
/กองช่าง 

 
 
 
 
 

     - 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
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รายละเอียดแนบท้าย ผ.03 
 

1. โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สาย จ านวน 1 ชุด  ราคา 250,000  บาท  รายละเอียด ดังนี่ 
- ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสยีงไร้สายควบคุมการสั่งงานด้วยหน้าจอสัมผสั,รวมคุณสมบตัิการท างานหลายอย่าง  
  เช่น- เครื่องส่งความถี่ 420.200MHz ก าลังส่ง 1-10วัตต-์ ควบคุมมากกว่า 256โซน ผา่นหน้าจอสัมผสั  

   มากกว่า 20นิ้ว,เล่น MP3 และ Digital Mixer อยู่ในตัว- ตั้งโปรแกรมการออกอากาศล่วงหน้าได-้ ชุดสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์  
 และระบบสั่งงานทางโทรศัพท์  , ระบบแสดงแผนที่จุดติดตั้งชุดลูกข่าย เป็นต้น 1 ชุด    
- ชุดไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ  1 ชุด   
- ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณระบบกระจายเสียงไรส้าย แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 1 ชุด   

1 ชุดรับสญัญาณระบบกระจายเสยีงไร้สาย     
2 ล าโพงฮอร์นปากกลมขนาดไม่นอ้ยกว่า 15″ ก าลังขับไม่น้อยกว่า 60 W  4 ชุด   
3 สายอากาศพร้อมสายน าสัญญาณและคอนเนคเตอร์  1 ชุด   
4 อุปกรณ์ประกอบร่วมอื่นๆส าหรบัใช้ในการติดตั้ง      1 ชุด   

2. รถยนตบ์รรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ ราคา  2,500,000  บาท  รายละเอียด ดังน้ี    
    (1) จุน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 6,000 ลติร 
     (2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า   12,000  กิโลกรมั 
     (3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ ์

( ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2561 ) 
ลักษณะท่ัวไป 
-   เป็นรถยนต์บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น มีประตูเปดิ  - ปิด พร้อมที่ล็อคสามารถนั่งปฏิบัติงานได ้
ไม่น้อยกว่า 3 ท่ีนั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรทุกน้ ารูปวงรี ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 6,000 ลิตร (1)  มีปั๊มสบูน้ าแรงดันสูงสามารถ 
ท าแรงดันสูง ตัวรถและอุปกรณ์ตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
ข้อก าหนดทั่วไปตัวรถยนต์ 
-เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด  6  ล้อ แบบหน้าสั้น ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
-เครื่องยนต์ดเีซลมีก าลังแรงมา้ไมน่้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่มีคณุสมบัติมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบ/นาที  
 น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ( G.V.W.) ไม่น้อยกว่า  15,000 กิโลกรมั (2) 
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-ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกยีร ์
-ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิคแยก 2 วงจรอิสระโดยใช้กระบอกนิรภัยมสีุญญากาศช่วยและเบรกไอเสียพร้อมเบรคมือ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
-ระบบคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียวบงัคับด้วยไฮดรอลิค 
-ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมเพาเวอรผ์่อนแรง 
-มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏบิัติงาน 
-ระบบไฟฟูา 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 60 แอมแปร ์จ านวน 2 ลูก 
ตัวถังบรรทุกน้ า 
- ขนาดความจุ 6,000 ลติร สร้างด้วยเหล็ก ถังบรรจุน้ าสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี  ประเภท  SPHC ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ม้วน  
 เป็นรูปวงรีภายในถังบรรจุน้ ามีแผน่เหล็กกั้นเป็นช่อง ๆ กันน้ ากระแทกไม่น้อยกว่า 3 ช่อง ถังบรรทุกน้ าต้องผลติจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.   
 หรือมาตรฐานปัจจุบันในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลติและบริการซ่อมแซมหลังการขาย และได้รับอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
 อุตสาหกรรมดา้นการต่อตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆโดยผู้เสนอราคาทีไ่ม่ใช่ผู้ผลติโดยตรง ต้องมีเอกสารการเป็นตัวแทนจ าหน่ายชุดถังบรรทุกน้ า  
( ฉบับจริง) จากโรงงานผู้ผลิต โดย ระบุชื่อ  หน่วยงานท่ีจ าหน่ายอยา่งชัดเจนและเพื่อรับแรงกระแทกของน้ าอย่างมีประสิทธิภาพฝาถังแผ่นตุงด้านหน้าและ/  
หรือด้านท้ายต้องปั๊มขึ้น   
- ตัวถังบรรทุกน้ าต้องสร้างจากเหล็กอาบสังกะสีปูองกันสนิม  (ซิ้งค์ ) ชนิด ชุบด้วยไฟฟูา ( Electro  Plating ) จากโรงงานหรือแต่งตั้งจากโรงงานท่ี 
 ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทางด้านการชุบโลหะโดยตรงและเป็นโรงงานท่ีไดร้ับการรับรองมาตรฐาน  
- ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ า มีช่องส าหรับให้พนักงานลงไปท าความสะอาด 2 ช่อง มีฝาปิด -  เปิดได้ ( ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง )  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. 
- ด้านข้างของถังบรรทุกน้ าท้ัง 2 ข้าง มีช่องเก็บสายส่ง – ดูด หรือใส่อุปกรณส์่วนบนมีทางเดินปูด้วยเหล็กตอกลายกันลื่น 
- มีราวบันไดส าหรับขึ้นบนตัวถังน้ าทั้ง 2 ด้านมีหลอดวัดระดับน้ าในถังโดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ า 
- มีท่อระบายน้ าล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 น้ิว 
- มีท่อสูบน้ าเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 3 น้ิว และทางส่งน้ า  พร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว 
- มีแผงควบคุมการท างานตดิตั้งดา้นท้าย 
- ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ ( จ่ายน้ าแบบฝอย ) ส าหรับใช้พรมถนน 
- ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ าชนิดปรับหมนุได้รอบตัวพร้อมหัวฉีดน้ าปรับเปลี่ยนได้ ติดตั้งด้านบน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คณุภาพสามารถทนแรงดันน้ าได้ 950 ปอนด์/ ตารางนิ้ว 
  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30 นาทีได้ 
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เครื่องสูบน้ า 
-เครื่องสูบน้ าเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 
-เป็นปั๊มสูบน้ าถ่ายทอดก าลังของเครื่องยนต์ของรถยนตด์้วยระบบ  P.T.O 
-เป็นปั๊มน้ าที่มีเรือนปั๊มและใบพัดท าจากโลหะหรือ เหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียม 
-อัตราการสูบส่งสูงสุดไดไ้ม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ท่ีรอบไม่เกิน 1,100 รอบ/นาที ปั๊มสูบน้ าได้รบัก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ าได้ 
 ไม่น้อยกว่า 1,500 ลติร/นาที ท่ีรอบไมเ่กิน 800 รอบ/นาที 
การพ่นสีและข้อความ 
-สีตัวรถและถังบรรจุน้ าภายนอกและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อก าหนด 
-ภายนอกของถังบรรจุน้ า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน ก่อนพ่นสีจริง 
-ภายในถังบรรจุน้ าพ่นสีกันสนิมไมน่้อยกว่า 2 ช้ัน ใต้บังโคลนหลังพ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า 
ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่างและสัญญาณเสียง 
-ติดตั้งสญัญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟวับวาบ) แบบ LED  สีแดง ขนาด ตามความเหมาะสม จ านวน 1  ชุด 
-ติดตั้งเครื่องขยายเสยีงสัญญาณไซเรนพร้อมล าโพง ซ้าย – ขวา บนหลังคาเก๋ง จ านวน 1 ชุด 
-มีสปอรตไ์ลท์หมุนได้รอบตัวขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ หรือ ไมน่้อยกว่า 60 แรงเทียน จ านวน 1 ชุด 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ ารถ  
-ติดตั้งเกจ์และสัญญาณต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในการปฏิบตัิงานและมาตรฐานผูผ้ลติ 
-ท่อดูดน้ าแบบตัวหนอน ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 30 ฟุตพร้อมข้อต่อ จ านวน 1 ชุด 
-สายส่งน้ าผ้าไนล่อนอย่างดี ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม จ านวน 1 เสน้ 
-หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตระกรา้หวาย จ านวน 1 ชุด 
-หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามยาว 30 น้ิว จ านวน 1 ชุด 
-เครื่องมือบ ารุงรักษามาตรฐานผูผ้ลิต จ านวน 1 ชุด 
-แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด 
-ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  จ านวน  1  ชุด 
-หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรกัษาและรับบริการ จ านวน 1 เล่ม 
เง่ือนไขการรับประกัน 
-รับประกันรถยนต์ (หัวรถยนต์) ตามมาตรฐานศูนย์บริการก าหนด ตามระยะทาง และจ านวนปีท่ีก าหนดในคู่มือรับบริการ  
-รับประกันตัวถัง และอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องที่ผลิตจากโรงงานผูผ้ลติ ตามการใช้งานตามปกตเิป็นเวลา 1 ปี  
-จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน 



 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570)                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด อบต.นาเลิน   ~ 181 ~ 
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ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผล  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี32) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561 – 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว
2931   ลงวนัท่ี  ๑5 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบต.ให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก 

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1. เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น  

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น  

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม   

 
 

แบบที่ 1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการ
ด าเนินงานปี  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ภายในเดือนเมษายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/2 
แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง    : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง  
2.อายุ   (1) ต่ ากว่า 20 ปี   (2) 20-30 ปี   (3) 31-40 ปี   

(4) 41 – 50 ปี   (5) 51-60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี  
3.การศึกษา  (1)ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  

(4)ปริญญาตรี   (5) อ่ืนๆ  
4.อาชีพหลัก  (1)รับราชการ   (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  (3) ธุรกิจส่วนตัว  

(4)นักเรียน /นักศึกษา  (5) เกษตรกร   (6) อ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม    
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ    
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

1 - 3  4 - 6  7 - 8  9-10 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

1 - 3  4 - 6  7 - 8  9-10 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

1 - 3  4 - 6  7 - 8  9-10 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

1 - 3  4 - 6  7 - 8  9-10 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

1 - 3  4 - 6  7 - 8  9-10 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


