
 
คํานํา 

   
 

กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562  ชักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) เปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ือใหมีการสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไดทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือ
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความตองการของงบลงทุน เพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองอม รวมท้ังเปน
กรอบในการประสานแผนฯ และกิจกรรมของสวนราชการภายใน สวนราชการหรืองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืน  ท้ังนี้  คาดวาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ดังกลาว จะสามารถพัฒนาและ
แกไขปญหาของทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชนได 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอม  ขอขอบคุณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน 
ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน ผูแทนประชาคม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอม  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองอม สวนราชการ ท่ีไดใหขอมูล
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  จนสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 
   

   
 
 

                                                             (ลงชื่อ)              ผูอนุมัติ 
              (นายอมรศาสตร  กุลมาตย) 

                                           ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
                                           วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



 
สารบัญ 

 

 
เร่ือง                   หนา 
                      
สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน                ๑ – ๒5 
 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น          ๒6 – 83 
  
สวนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   84 – ๗๕ 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   ๗๖ – ๑๘๒ 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)       ๑๘๓ – ๑๙๙ 
๔.  บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ. ๐๓)     ๒๐๐ 

               
สวนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล              ๒๐๑ – ๒๑๕ 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  



  
  

สวนที่  สวนที่  11  

  
  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม  
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แผนท่ีตําบลหนองอม 
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สวนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
 
 

ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม 

ตําบล เปนหนวยการปกครองท่ีสําคัญของการบริหารสวนภูมิภาค และดวยเหตุท่ีเปนชุมชนท่ีมี

ขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ รัฐบาลจึงไดมุงสงเสริมใหองคกรประชาชน คือ สภาตําบล ไดมีอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารกิจารในตําบลมากข้ึน โดยไดออกประราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.  2537 ยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ท่ี

เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” หรือ “อบต.” 

สภาตําบลหนองอม  ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองอม โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา หนา 3401 เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลําดับท่ี 3479 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอม เปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองอม  อําเภอทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลหนองอม ข้ึนเปน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอม  เม่ือวันท่ี 11  กุมภาพันธ  2540  โดยมี นายอมรศาสตร  กุลมาตย  เปน

นายกองคการบริหารสวนตําบลคนท่ี  2  ดวงตราขององคการบริหารสวนตําบลเปนสัญลักษณ รูป “ปราสาท

บานเบญจ” ในระยะเริ่มแรก สํานักงานเดิม   ตั้งอยูบานหนองอม หมู 1 เปนอาคารชั้นเดียว มีพื้น มีพื้นท่ี

ใชสอยประมาณ 50 ตารางเมตร  ซ่ึงเปนอาคารท่ีคับแคบและไมสามารถขยับขยายใหใหญได เม่ือนายขจรชัย  

วัฒนาประยูร  นายอําเภอทุงศรีอุดม  มารับตําแหนงใหมๆ ไดใหนโยบายในทางสงเสริมและพัฒนาปราสาท

บานเบญจใหเปนแหลงทองเท่ียวและพัฒนาปราสาทบานเบญจ ใหเปนแหลงทองเท่ียว โดยไดประสานงานกับ

กรมเรงรัดพัฒนาชนบท (ในขณะนั้น)  ของบประมาณในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาปราสาท

บานเบญจและดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จทําใหชาวบานท่ีมีท่ีดินรอบขาง  2 ครอบครัว ดังนี้  

1. นายบุญธรรม – นางวิมล  คําโสภา  จํานวน 3 ไร 

2. นายบุญเพ็ง – นางปน  จันทานิต    จํานวน 2 ไร 

ไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาปราสาทบานเบญจจึงบริจาคท่ีดินใหแกองคการบริหารสวน 

ตําบลหนองอม  จํานวน  5  ไร เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบปราสาทบานเบญจและกอสรางท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองอม  โดยทานชัยสิทธิ์  โหตะกิตย  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น   

ไดใหเกียรติเปนประธานในการวางศิลาฤกษ  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน  2545   งบประมาณการกอสราง 

ท้ังสิ้น  1,900,000 บาท และเปดใชงานจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
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1. ลักษณะทางกายภาพ 

1.1  ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขตการปกครอง 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองอมตั้งอยูในบริเวณบานเบญจ หมู 4 ตําบลหนองอม อําเภอ

ทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยอยูหางจากอําเภอทุงศรีอุดม ไปทางทิศเหนือ ประมาณ  8 กิโลเมตร อยู

หางจากจังหวัดอุบลราชธานี  มาทางทิศใต ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 36  ตารางกิโลเมตร หรือ 

25,000 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ 

      ทิศเหนือ           ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลนากระแซงอําเภอเดชอุดม    จังหวัดอุบลราชธานี 

      ทิศใต                 ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลโคกชําแระ อําเภอทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

      ทิศตะวันออก     ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลสมสะอาด  อําเภอเดชอุดม    จังหวัดอุบลราชธานี 

    ทิศตะวันตก       ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงเทิง    อําเภอเดชอุดม        จงัหวัดอุบลราชธานี 

 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
 

  1.  นายอมรศาสตร กุลมาตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
  2.  นายนิรันดร  คําโสภา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
  3.  นายอุดมชัย   บุญมารอง      รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
   
 
 

โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก
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ขอมูลดานการศึกษาคณะผูบริหาร 

 
 

คณะผูบริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองคการบริหารสวนตําบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
1. นางจํานง    โสมเกษตะรินทร สมาชิกสภา  อบต.        หมูท่ี  1 
2. นายมังกร    มาลา  สมาชิกสภา  อบต.        หมูท่ี  1 
3. นายแสง     บุญลอม      สมาชิกสภา  อบต.        หมูท่ี  2 
4. นายเกษมศักดิ์  บุญชวย  สมาชิกสภา  อบต.        หมูท่ี  2 
5. นายประภาส    ศรีคํา  สมาชิกสภา  อบต.        หมูท่ี  3 
6. นายบุญเลิศ    วันทา           สมาชิกสภา  อบต.         หมูท่ี  3 
7. นายเสาร       โสจิต                สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  4 
8. นายเสริม      คําวงคษา   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  4 
9. นายสมศรี     ศรไชย  รองประธานสภา  หมูท่ี  5 
10.นางศิริภัสสร  โพธิสาร    สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  5 
11.นายวิรัตน     ผันผาย  สมาชิกสภา  อบต.         หมูท่ี  6 
12.นายสาคร     คูณทา            สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  6 
13. เทพพร       ผาสุก      สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  7 
14.นายทองใส     ศิริสุทธิ์  สมาชิกสภา  อบต.         หมูท่ี  7 
15.นายพันชิต     ยาเลิศ            สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  8 
16.นายไสว        ตาแสง            ประธานสภาฯ      หมูท่ี  9 
17.นางเพ็ญนภา  บุญถม    สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  9 
18.นายสมชัย     สีน้ําเงิน  สมาชิกสภา  อบต.         หมูท่ี  10 
19.นางสาวสมพร     เสารแกว      สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  10 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ(จํานวน  4  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2) หัวหนาสํานักปลัด   
(3) นักทรัพยากรบุคคล   
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5) นักพัฒนาชุมชน   
(6) เจาพนักงานธุรการ   
(๗)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจางตามภารกิจ  
    (๑)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2 คน)   
    (๒)  พนักงานขับรถยนต) 
    (3)  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
    (4)  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑) คนงานท่ัวไป 2 คน)   

๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได  
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี   
(4) เจาพนักงานพัสดุ   
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได   

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
   (2)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
   (3)  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยนายชางโยธา 
   (๒)  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   
   (3)  ผูชวยนายชางไฟฟา 
   (4)  ผูชวยนายชางสํารวจ 
  

พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จํานวน  8  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหนง 
   (2)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   (3)  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   
-  พนักงานจางท่ัวไป  
   จํานวน  2  ตําแหนง 
 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  22  คน 
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                     องคการบริหารสวนตําบลหนองอม แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  
4 กอง ท้ังหมด  4  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  21  คน  พนักงานจาง  จํานวน  21  คน  
รวมท้ังสิ้น  42  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.สํานักงานปลัด 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับ

การจัดทําทะเบียนคณะผูบริหารสมาชิกอบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการ
ใหคําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
การ บริหารงานบุคคลของ อบต.ท้ังหมดการดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐ งาน  คือ 

1.1งานบริหารท่ัวไป 
   - งานสารบรรณ 
   - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   - งานบริหารงานบุคคล 
   - งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  
   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2 งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  - งานงบประมาณ 
  -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
  - งานกฎหมายและนิติกรรม 
  - งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  - งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.4  งานตรวจสอบภายใน 
  -  งานตรวจสอบภาย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษา
การจัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆา
สัตว  จําหนายเนื้อสัตว  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
  - งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

 - งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  - งานอนามัยชุมชน 
  - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

 -งานปองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  - งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  - งานสงเสริมและเผยแพร 
  -งานควบคุมมลพิษ 
  -งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  - งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  - งานการเฝาระวัง 
  - งานระบาดวิทยา 
  - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

  -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.11   งานสังคมสงเคราะห       

- งานสังคมสงเคราะห 
-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.12    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.13   งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  - งานสงเสริมอาชีพ 
  - งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.กองคลัง     
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงิน

การเบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได 
ประเภทตางๆการเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการ
รับและจายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินของอบต.ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคาง
ชําระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาต
และคาธรรมเนียมตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของแบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 

2.1 งานการเงิน     
   - งานรับเงิน –เบิกจายเงิน 
   -งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี 

   - งานการบัญชี 
   -งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -งานการเงินและงบทดลอง 
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  - งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  -งานพัฒนารายได 
  -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
  - งานพัสดุ 
  - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของอบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของอบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน สิ่งกอสราง ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของอบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ 
กอสรางแกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของงานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4 งาน คือ 
  3.1งานกอสราง 

- งานกอสรางและบูรณะถนน 
  - งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  -งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  -งานวิศวกรรม 
  -งานประเมินราคา 
  -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  - งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
  -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ํา 
  - งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง 

  -งานสํารวจและแผนท่ี 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัย
การวางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ
แบงสวนราชการภายในออกเปน๓งาน คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา 

  - งานบริหารวิชาการ 
  - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  - งานหองสมุด  พิพิทธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  - งานกิจการศาสนา 
  - งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 
  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  

จํานวนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 25๖๑– 256๓) ไดกําหนดอัตรากําลังไว
พรอมนี้อัตรา แยกเปน    ดังนี้  (ขอมูล ณ วันท่ี  10 กุมภาพันธ  ๖4)  
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  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองอมจึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,575,387.57 บาท 

    1.1.2 เงินสะสม จํานวน  9,473,560.42 บาท 

    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,0204,655.85 บาท 

    1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม  1,038,240.00 บาท 

   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

   (1) รายรับจริง จํานวน 38,220,509.18 บาท ประกอบดวย 

    หมวดภาษีอากร จํานวน 39,817.38 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 141,010.75 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 83,605.65 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,935.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,223,718.40 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20,865,588.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 862,834.00 บาท 

  (3) รายจายจริง จํานวน 36,700,951.67 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 10,008,939.00 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 12,756,222.60 บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน 6,968,47007 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 4,833,440.00 บาท 

   งบรายจายอ่ืน จํานวน 30,000.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,103,880.00 บาท 

  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 25,657.00 บาท 

                (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 3,162,700.00 บาท 

                (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
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1.2  สภาพภูมิประเทศ 

 -  สภาพภูมิประเทศ โดยท่ัวไปของตําบลหนองอม สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเปนท่ีท่ีราบลุม ใชเปน

พ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับปลูกขาวและเปนท่ีอยูอาศัย  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 -  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป อยูในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  สภาพภูมิอากาศแบงได   

3 ฤดู คือ 

   ฤดูรอน  เดือน  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 

   ฤดูฝน  เดือน  มิถุนายน – ตุลาคม 

   ฤดูหนาว เดือน  พฤศจิกายน – มกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน 

  - ลักษณะของดินโดยท่ัวไปเปนดินรวน ดินรวนปนทราย    มีความอุดมสมบูรณ  ระบายน้ํา
ไดดี   จึงใชปลูกพืชไร   เชน ยางพารา ขาวโพด  มันสําปะหลัง  ออย  ฝาย  ขาว ถ่ัวเขียวและพืชสวนครัว
ตาง ๆ  

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  เคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไดดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  ลําหวย  6 แหง  สระน้ํา  17 แหง 
  หนองน้ํา - แหง  บอน้ําตื้น - แหง 
  ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 14 แหง 
  บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา - แหง 
  แมน้ํา  - แหง  ฝาย  8 แหง 
  อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 
 
 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ี
ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตนผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ 
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2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหนองอม ประกอบดวยหมูบาน 6หมูบานมีพ้ืนท่ีอยูในองคการบริหาร
สวนตําบล  ท้ังหมด 10  หมูบาน ดังน้ี 

1. บานหนองอม    หมูท่ี 1  นายวิจารณ สายบุญสา ผูใหญบาน 
2. บานหนองข้ีเห็น  หมูท่ี 2  นายวิทยา อาวัลย  ผูใหญบาน 
3. บานหนองอม  หมูท่ี 3  นายวิไชย พละศักดิ์ ผูใหญบาน 
4. บานเบญจ  หมูท่ี 4  นายทองวิลัย โหงนคํา  ผูใหญบาน 
5. บานหนองสีขา  หมูท่ี 5  นายสงัด  สายโน  ผูใหญบาน 
6. บานโนนรัง  หมูท่ี 6  นายพันแสน ศรีจันดา  ผูใหญบาน 
7. บานหองปอ  หมูท่ี 7  นายคําลุน สีทา  กํานัน 
8. บานหนองบัวดง หมูท่ี 8  นายฉลอง แกนมาลี ผูใหญบาน 
9. บานทองสวัสดิ์  หมูท่ี 9  นายเกรียงศักดิ์ คงตางาม ผูใหญบาน 
10.  บานหนองบัว  หมูท่ี 10 นายเชิด  พรอมสุข ผูใหญบาน 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอม มีท้ังหมด  10  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดาน

การเลือกตั้งเปนอยางดีเชนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  3,000  คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ท้ังสิ้น  4,258 คน  คิดเปนรอยละ  70.46  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3,345 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 4,338 คน  คิดเปนรอยละ  77.11   

 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 4,248 คน 
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  4,338  คน 
   

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 
-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 3,000 คนจากผูมี

สิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 4,258  คน  คิดเปนรอยละ  70.46 
   -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 3,345  คน 
จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  14,338  คน  คิดเปนรอยละ  77.46 
 
 
 
 

 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 

จํานวน  10   หมูบาน (ป พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ บานหนองอม  298 390 360 

๒ บานหนองข้ีเห็น  260 452 441 

๓ บานหนองอม  219 326 295 

๔ บานเบญจ  263 457 471 

๕ บานหนองสีขา  129 222 181 

6 บานโนนรัง  146 270 249 

7 บานหองปอ  164 285 287 

8 บานหนองบัวดง  89 133 131 

9 บานทองสวัสดิ์   172 230 252 

10 บานหนองบัว  133 187 189 

รวมท้ังส้ิน 1,873 2,952 2,856 
 

 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอทุงศรีอุดดม  ณ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖4 
 

 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม   (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 647 602 อายุต่ํากวา  ๑๘ป 

จํานวนประชากร 1,942 1,869 อายุ  ๑๘ – ๖๐ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 355 433 อายุมากกวา ๖๐ป 

รวม 2,944 2,904 ท้ังส้ิน  5,848  คน 
 

 
หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอทุงศรีอุดม  ณ เดือน เมษายน  พ.ศ. 25๖๒ 

๓.  ประชากร 
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4.1  การศึกษา 

 ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอม  มีการจัดการดานการศึกษา  
โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม จํานวน  3 แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖3 
จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองอม 1 18 35 53 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองข้ีเห็น 2 34 35 69 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานเบญจ 4 23 20 43 

รวม 75 90 165 
  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองอม 
-  มีครู  จํานวน    2   คน 
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2   คน 
-  มีผูดูแลเด็ก  จํานวน    1   คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองข้ีเห็น   

-  มีครู  จํานวน    3   คน 
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1    คน 
-  มีผูดูแลเด็ก  จํานวน    1   คน 
 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานเบญจ   

-  มีครู  จํานวน    3  คน 
-  มีผูดูแลเด็ก จํานวน    1  คน 

 

 

 

 

 

4.  สภาพทางสังคม 
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ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานทองสวัสดิ์ 0 9 10 11 11 7 14 11 11 84 

 ๒. โรงเรียนบานโนนรัง    
     หนองบัวดง 0 4 4 4 5 5 3 5 2 

32 

 ๓. โรงเรียนบานหนองข้ีเห็น 0 0 0 9 5 12 11 9 9 55 

 4. โรงเรียนบานหองปอ 0 2 7 6 5 3 1 9 7 40 

 5. โรงเรียนบานหนองอม 0 20 23 24 21 11 18 13 26 156 

 6. โรงเรียนบานเบญจโนนดู 0 16 9 21 12 13 13 12 25 121 

รวมท้ังส้ิน 0 51 53 75 59 51 60 59 80 488 

 
หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ   ๒๕๖4 

 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

มัธยมศึกษา 
 

 ม.1 ม.3 ม.3 รวม 

 ๑. โรงเรียนบานหนองอม 24 17 27 68 

 ๒. โรงเรียนบานเบญจ   
     โนนดู         14 16 18 

48 
 

รวมท้ังส้ิน 
38 33 45 116 

 
4.2  สาธารณสุข 
 หนวยงานดานสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลหนองอม   
จํานวน 1 แหง   
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๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหา
คือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การ
ขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ี
ปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองหา
วิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหนองอม  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

อําเภอทุงศรีอุดมไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองอมทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองอมมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวา
ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองอมท่ีชวยสอดสอง
ดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองอมสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจ
หนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ   การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู   ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล
หนองอม ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอม  ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองอม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.   
(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
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         5.1 การคมนาคมขนสง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมี บขส. แตจะเปนเสนทางท่ีรถประจําทางวิ่งผานโดย
วิ่งจากขนสงอุบลราชธานี ผานอําเภอเดชอุดม  และมาอําเภอทุงศรีอุดม ปลายทางคืออําเภอน้ํายืน  จังหวัด
อุบลราชธานี 

5.2 การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการได
เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้   องคการบริหารสวนตําบลก็ไดต้ัง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหาร

จัดการเอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมี
ปญหาในปท่ีผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไดแกไขปญหา
โดยการใชรถบรรทุกน้ําไปบริการแกไขปญหาใหประชาชนได องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําโครงการ
เก่ียวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาหาปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไปเม่ือมีงบประมาณและ
ความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่องเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไปแหลงน้ํา
ดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดสระน้ําหนองใหญแหลงน้ําผิวดิน   
           5.4 โทรศัพท 

ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอม  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจาก
ประชาชนไดนิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบ
อินเตอรเน็ตไดเชน  โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการ
ติดตอสื่อสาร  ใชอยู 
  

 

 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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5.5  ไปรษณีย/การส่ือสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองอม  ไปรษณีย (ชั่วคราว)    จํานวน  1  แหง
ใหบริการ เวลา  11.00–  ๑2.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)    อยูท่ีบานหนองอม 
  -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 10 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองอม 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหนองอม  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มี
บางรายการท่ียังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนเทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหนองอม มีเสนทางท่ีสามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก 

ดังนี้ 
  ถนนทางหลวงหมายเลข  2214   สายนากระแซง-บานดวน 
  ถนนทางหลวงหมายเลข  2192   สายเดชอุดม-นาหอม      

 ถนนภายในตําบล 
  1. ถนน คสล.  จํานวน 63 สาย  สภาพใชงานไดดี 

2. ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน 38 สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 
   3. ถนนลาดยาง  จํานวน  2  สาย สภาพใชงานไดดี 

  สะพาน     จํานวน   4   สะพาน 
   

  

 

 6.1 การเกษตร 
  -  มีท่ีดินทํากินของตนเองและไมตองเชา   จํานวน 1.090 ครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทํากินของตนเอง แตเชาเพ่ิมบางสวน จํานวน       58  ครัวเรือน 

-  ครัวเรือนไมมีท่ีดินทํากินของตนเอง ตองเชาท้ังหมด จํานวน         2 ครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนท่ีรัฐจัดสรรท่ีดินให    จํานวน      991  ครัวเรือน 
  -  ในหมูบาน/ชุมชน มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด   จํานวน  18,211  ไร 
 พ้ืนท่ีท้ังหมดของหมูบาน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

 -  โฉนด, น.ส. 3, น.ส. 3ก,น.ส.3 ข   จํานวน      196  ครัวเรือน 
  -   สทก. 1 ก.ส.ป.ก. 4-01    จํานวน       853  ครัวเรือน 

-  ไมมีเอกสารสิทธิ     จํานวน         1    ครัวเรือน 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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การดําเนินการทางเกษตร 

-  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร   จํานวน      1,126 ครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเพาะปลูก   จํานวน        973  ครัวเรือน 

-  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร เพ่ือบริโภคและ 
   บางสวนเหลือขาย     จํานวน        808  ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน 
   หรือตามแนวพระราชดําริ    จํานวน        9  ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนท่ีทําการเกษตรปลอดสารพิษหรือหรือเกษตร 
   อินทรีย      จํานวน        45  ครัวเรือน 

           

          การทํานา 
-  พ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด     จํานวน      18,862  ไร 

 -  ครัวเรือนท่ีทํานาหนึ่งครั้ง/ป    จํานวน      1,098  ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีทํานา มีพ้ืนท่ีนา 

- ไมเกิน 5 ไร 168 ครัวเรือน 
- มากกวา 5-10 ไร 529 ครัวเรือน 
-  มากกวา 10-20 ไร 352 ครัวเรือน 
-  มากกวา 20 ไร ข้ึนไป 49 ครัวเรือน 

ครัวเรือนท่ีทํานา ทํานาแยกตามประเภท 
-    นาดํา 74 ครัวเรือน 
-    นาหวาน 1,024 ครัวเรือน 
-    ทํามากกวา 1 รูปแบบ/วธิีการ 0 ครัวเรือน 
-    ครัวเรือนมีรายไดจากการทํานา โดยเฉลี่ย 49,209 บาทตอป 

ครัวเรือนปองกันและกําจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืช จากการทํานา ดังนี้ 
-   ใชสารเคมี จํานวน 923 ครัวเรือน 
-   ใชสารชีวภัณฑ จํานวน 0 ครัวเรือน 
-   ใชวิธีแบบผสมผสาน (ใชสารเคมีและสารชีวภัณฑ) จํานวน 175 ครัวเรือน 

การทําไร 
-  มีพ้ืนท่ีทําไรอายุสั้น ท้ังหมด  จํานวน 723 ไร 

                     -  ครัวเรือนท่ีทําไรอายุสั้นลง  จํานวน 255 ครัวเรือน 
                     -  มีพ้ืนท่ีทําไรอายุยาว ท้ังหมด  จํานวน  273 ไร 

-  ครัวเรือนท่ีทําไรอายุยาว  จํานวน 96 ครัวเรือน 
 ครัวเรือนปองกันและกําจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืช จากการทําไร ดังนี้ 

-   ใชสารเคมี    จํานวน 303  ครัวเรือน 
-   ใชวิธีแบบผสมผสาน (ใชสารเคมีและสารชีวภัณฑ) จํานวน 31 ครัวเรือน 
-  มีพ้ืนท่ีทําสวนผัก  ท้ังหมด  จํานวน 276 ไร 
-   ครัวเรือนท่ีทําสวนผัก   จํานวน 172 ครัวเรือน 
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การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธไม ท้ังหมด 
- มีพ้ืนท่ีทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไม ท้ังหมด จํานวน 90 ไร 
-  ครัวเรือนท่ีทําสวนผลไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไมเพ่ือขาย จํานวน 47 ครัวเรือน 
การทําสวนยางพารา 
- มีพ้ืนท่ีทําสวนยางพารา ท้ังหมด จํานวน 400 ไร 
- ครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา จํานวน 69 ครัวเรือน 
ครัวเรือนปองกันและกําจัดวัชพืช แมลง/ศัตรูพืช จากการทําสวนยางพารา ดังนี้ 
- ใชสารเคมี จํานวน 57 ครัวเรือน 
- ใชวิธีแบบผสมผสาน (ใชสารเคมีและสารชีวภัณฑ) จํานวน 12 ครัวเรือน 
. การปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

  -  มีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท้ังหมด จํานวน 141 ไร 
-  ครัวเรือนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ จํานวน 49 ครัวเรือน 
 การทํากิจการเกษตรอ่ืน ๆ 
 การทําเกษตรฤดูแลง 
-   มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรฤดูแลง ท้ังหมด จํานวน 78 ไร 
-  ครัวเรือนท่ีทําการเกษตรฤดูแลง  จํานวน 19 ครัวเรือน 

6.2 การประมง 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  
 6.3 การปศุสัตว 

การเลี้ยงสัตว 
 -  ครัวเรือนท่ีเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขาย   จํานวน 253 ครัวเรือน 
-   โคเนื้อท่ีเลี้ยงเพ่ือขาย    จํานวน 724 ตัว 
-   ครัวเรือนท่ีเลี้ยงกระบือเพ่ือขาย  จํานวน 138 ครัวเรือน 
-   กระบือท่ีเลี้ยงเพ่ือขาย    จํานวน 424 ตัว 
-   ครัวเรือนท่ีเลี้ยงหมูเพ่ือขาย   จํานวน 50 ครัวเรือน 
-   ครัวเรือนท่ีเลี้ยงเปด-ไกเพ่ือขาย  จํานวน 409 ครัวเรือน 

 6.4 การบริการ 

  มีโอมสเตย  ท่ีบานเบญจ  หมู 4 

 

 6.5 การทองเท่ียว 

  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอมมีแหลงทองเท่ียวปราสาทบานเบญจ ตั้งอยูท่ี 
หมูท่ี 4 บานเบญจ  ตําบลหนองอม  อําเภอทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองอม ไมมีอุตสาหกรรม   
  

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน 2     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด  - แหง 
รานคาตางๆ  50 แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ  - แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
  จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ 

ในตําบลหนองอม ดังนี้ กลุม กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน
ดังกลาวมีกลุมท่ีนาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ี 1 เชน กลวยฉาบ เกษตรกรจะนํามา
แปรรูป  
 

  

6.8 แรงงาน 

  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน 
รอยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวา
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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๗.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหนองอม จะนับถือศาสนาพุทธโดย มี 8 ศาสนสถาน    แหงดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 

สถานท่ีตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมู
ที่ 

พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบานหนองอม หนองอม 3 4 - - 4 
2 วัดปาบานหนองอม หนองอม 1 3 - 2 5 
3 วัดอารียประชาสรรค หนองอม 1 2 - - 2 
4 วัดบานเบญจ เบญจ 4 5 - - 3 
5 วัดบานทองสวัสดิ์ ทองสวัสดิ์ 9 5 - - 5 
6 วัดปาสันติธรรม หองปอ 7 5 - - 5 
7 วัดบานหนองข้ีเห็น หนองข้ีเห็น 2 8 - - 8 
8 สํานักสงฆมหามงคลวราราม หนองบัว 10 4 - - 4 
9 วัดปาบานโนนรัง โนนรัง 6 1 - - 1 

รวม 29 - 2 31 
 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเสื่อ
จากตนกก  ฯลฯ 
  ภาษาถิ่น ประชาชนสาวใหญสวย-ลาว 
 

8.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในตําบลหนองอม ไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน สื่อกก ของกลุม
อาชีพในตําบล  
 
 
 

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
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9.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของ
ระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได  

9.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอมไมมีปาไม 

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองอมไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองอม สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก เปนท่ีนา

ไร  สวน  ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ ไมสามารถท่ีจะนําน้ํา
จากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืนและน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดู
ฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  
เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะ
รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ 
 
      
    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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