
 
 

ค าแถลงการณ์ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ได๎ให๎ความส าคัญกับ
แผนพัฒนาต าบล ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยบัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๙ (๒) วําให๎คณะกรรมการองค๑การ
บริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล และ มาตรา ๔๖(๑) ให๎สภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค๑การ
บริหารสํวนต าบล ดังนั้น องค๑การบริหารสํวนต าบลจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล 
ตามข๎อ ๘ และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค๑การบริหารสํวนต าบล ตามข๎อ ๙ ขึ้น แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) คณะท างานได๎รวบรวมข๎อมูลจากสภาพป๓ญหา ความต๎องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาดี จ านวน ๙ หมูํบ๎าน โดยจัดท าในรูปของโครงการประกอบในการพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และได๎เสนอให๎คณะกรรมการพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  
แล๎ว และผู๎บริหารท๎องถิ่น  จะได๎เสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตํอสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบลนาดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 

 
 
 
 

คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าแถลงการณ์ประกอบแผนพัฒนาต าบล 

 
เรียน   สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี 
   

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได๎ให๎ความส าคัญกับแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยบัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๙ (๒) วําให๎คณะกรรมการองค๑การบริหารสํวน
ต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น และ มาตรา ๔๖(๑) ให๎สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล มี
อ านาจหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค๑การบริหารสํวนต าบล ดังนั้น 
องค๑การบริหารสํวนต าบลจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ขึ้น ตามข๎อ ๘ ,ข๎อ ๙ และให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลเพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตํอไป ตามข๎อ ๑๗ แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการวางแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตํอไป 

บัดนี้ คณะท างานได๎รวบรวมข๎อมูลข๎อมูลจากสภาพป๓ญหา ความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาดี 
จ านวน ๙ หมูํบ๎าน โดยจัดท าในรูปของโครงการ  เพ่ือประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  ได๎เสนอให๎ คณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล พิจารณาใน
วันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล๎ว จึงขอเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตํอสภาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลนาดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 
 

นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

                                       สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
  
ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑-๘  
ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             ๙-๕๒ 
ส่วนที่  ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                                     ๕๓    

- บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.๐๑ ส าหรับองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นด าเนินการ              

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒       
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/๑  ส าหรับโครงการเกิน        

ศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- บัญชีครุภัณฑ๑ แบบ ผ.๐๓ แผนพัฒนาท๎องถิ่น          

ส่วนที่  ๔ การติดตามและประเมินผล          ๑๖๒-๑๖๖     
ภาคผนวก 
ประกาศ อบต.นาดี   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๕๖๒)  
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)  องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ๑ ได๎ด าเนินการ  ก าหนดประเด็นป๓ญหาความต๎องการ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิธีการแก๎ไขป๓ญหา 
จัดท าแผนงาน  โครงการ  และความต๎องการของประชาชนและท๎องถิ่นโดยน าเอาแผนงาน โครงการมาจากความ
ต๎องการของประชาชนจากการจัดท าประชาคมหมูํบ๎าน/ต าบลสํวนหนึ่งและสํวนหนึ่งให๎สอดคล๎องกับแผนงาน
นโยบายของอ าเภอจังหวัด กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ในสํวนของแผนพัฒนาสี่ปี จึงท าให๎การก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาต าบลนาดี  

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
 วัตถุประสงค๑ในการจัดท าแผนพฒันาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี นั้น
เพ่ือให๎องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดีมีกรอบและแนวทางซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาในการบริหารงานตามอ านาจ
หน๎าที่ ที่แนํนอนเพื่อที่จะให๎ท๎องถิ่นได๎พัฒนาเจริญก๎าวหน๎าไปตามทิศทางที่ก าหนดไว๎   

๓. ขัน้ตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)     
 องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)  โดยได๎

ด าเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการวางแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได๎ด าเนินการตั้งแตํหนํวยงานยังมีฐานะเป็นสภาต าบล   โดยทบทวนแผนพัฒนาในปีที่
ผํานมา และจากความต๎องการของประชาชน โดยวิเคราะห๑ประเด็นหลักการพัฒนาเรํงดํวน  คัดเลือกป๓ญหา 
จัดล าดับความส าคัญของป๓ญหา ก าหนดแนวทางการพัฒนา โครงการในกิจกรรมตํางๆ ที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ๑ที่
สอดคล๎องตํอเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลแกํกัน โดยเสนอคณะกรรมการฝุายตํางๆ เพ่ือขอความเห็น ให๎ความเห็น  ให๎
ความเห็นชอบ ตามล าดับ จนถึงการจัดท าเลํมเป็นรํางแผนและเสนอให๎สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดีให๎
ความเห็นชอบ 

๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)   
ประโยชน๑ของการจัดท าแผนพฒันาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)  ขององค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี

เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค๑การบริหารสํวนต าบลด าเนินการพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
อยํางมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ และท าให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีหลักการ  
แนวทาง โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐) และตรงตามความต๎องการและป๓ญหาของประชาชนองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี ซึ่งจะเป็นหลักที่ใช๎ใน
การพิจารณาจัดท าข๎อบังคับงบประมาณรายจํายประจ าปี  หรือเพ่ิมเติมในแตํละปี ตํอไปโดยแยกเป็นข๎อได๎ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

 

๒ 
๑. ชํวยก าหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต. 
๒. ใช๎เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติกับหนํวยงานอื่น 
๓. เป็นเวทีให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับ  อบต. 
๔. เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของอบต.และสภาอบต. 
๕. น าไปใช๎ในการจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายของ อบต. 

 
 ๕.ประวัติและความเป็นมา 
 ต าบลนาดี ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบํงเขตการปกครองออกจากต าบลอํุมเมํา  จ านวน  ๙  หมูํบ๎าน  
มีนายบัว  ศรีจ าปา  เป็นก านันต าบลนาดีคนแรก 
 เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ๑   ๒๕๔๐ ได๎รับการยกฐานะเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  มีหมูํบ๎านใน
เขตการปกครองป๓จจุบัน  จ านวน  ๙  หมูํบ๎าน  ดังนี้  
 หมูํที่  ๑  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายไพรัตน๑  ภูตะวัน 
 หมูํที่  ๒  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายประยุทธ  ภูงามเงิน 
 หมูํที่  ๓  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายณัฐพล  การเลิศ 
 หมูํที่  ๔  บ๎านชัยศรี ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายสุชาติ ภูเดํนใส 
 หมูํที่  ๕  บ๎านขมิ้น ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายชัญญา  ภูอํางทอง 
 หมูํที่  ๖  บ๎านคลองคํู ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายตระกูล  ภูจีระ 
 หมูํที่  ๗  บ๎านหลุมข๎าว ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายวิชิต  ภูขมัง 
 หมูํที่  ๘  บ๎านนาดี ผู๎ใหญํบ๎านคอื นายวิโรจน๑  เรืองสมบัติ 
 หมูํที่  ๙  บ๎านนาดี ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายสมยศ  ทิวะสิงห๑ 
 ปัจจุบันที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒ หมู่ที่  ๓  ต าบลนาดี  อ าเภอ                   
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์    

รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งก านันต าบลนาดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑ นายบัว  ศรีจ าปา 
๒ นายทรัพย๑  ภูจีระ 
๓ นายคณิต  ภูหวล    (๒๐  กันยายน ๒๕๔๐ – ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๕) 
๔ นายสมมัคร  ดลเลขา   ( ๒๔  กันยายน ๒๕๔๕  -  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๙) 
๕ นายหนูกาย  ภูชํางทอง   ( ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
๖ นายจงกวยสิน ภูอองทอง ( ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
๗ นายตระกูล  ภูจีระ    (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - จนถึงป๓จจุบัน) 

 
 
 
 
 
 



 

 

๓ 
 

รายช่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- 

 
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหนํง 
๑ นายสุมาลย๑ ปลดปลิด ประธานสภา อบต.นาดี 
๒ นางสาวแก๎วสุดา แก๎วโสม รองประธานสภา อบต.นาดี 
๓ นางสาวกัลยรัตน๑ ภูกระทาน ส.อบต. หมูํที่ ๑ 
๔ นายอรรถพล ไชยมัฌชิม ส.อบต. หมูํ ๑ 
๕ นางสาวรัศมี ศรีจ าปา ส.อบต. หมูํ ๒ 
๖ นางมลิวรรณ ภูงามเงิน ส.อบต. หมูํ ๒ 
๗ นายมงคลพัฒน๑ หาระมี ส.อบต. หมูํ ๓ 
๘ นายเกียรติศักดิ์ หาระมี ส.อบต. หมูํ ๓ 
๙ นายบุญทัน ภูงามเงิน ส.อบต. หมูํ ๔ 

๑๐ นางสาวดวงกมล ภูกิ่งเพชร ส.อบต. หมูํ ๔ 
๑๑ นายวัฒนา ภูหวน ส.อบต. หมูํ ๕ 
๑๒ นายเฉลียว  สายเสมา ส.อบต. หมูํ ๖ 
๑๓ นางสาวโสภา ภสูามี ส.อบต. หมูํ ๖ 
๑๔ นายสมควร ภูมีนา ส.อบต. หมูํ ๗ 
๑๕ นายธนูศิลป์ ภูคงน้ า ส.อบต. หมูํ ๘ 
๑๖ นายสุมาลย๑ ปลดปลิด ส.อบต. หมูํ ๘ 
๑๗ จ.ส.อ.บุญล๎อม ภูสมศรี  ส.อบต. หมูํ ๙ 
๑๘ นายสุดใจ สมบูรณ๑  ส.อบต. หมูํ ๙ 
๑๙ นางณัฏฐกฤตญา ภูโชคชัย เลขานุการ สภา อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง 
 

๑.  นางณัฏฐกฤตญา    ภูโชคชัย  ต าแหนํง  ปลัด อบต.นาดี 
๒. นางรุํงฤดี  ศิลาสิทธิ์   ต าแหนํง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ส านักปลัด 
๑. นางอัมภาพร  ภูจุไร   ต าแหนํง รองปลัด อบต.นาดี 
๒. พ.จ.ท.รังสันต๑  ภูกองไชย  ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต.นาดี  
๓. จําเอกเทพพิทักษ๑  สุนทรรส  ต าแหนํง นิติกร 
๔. นางสาวสุธิดา  หนองภักดี  ต าแหนํง นักจัดการงานทั่วไป 
๕. นางสาวชลธิรา  วรวะลัย  ต าแหนํง นักทรัพยากรบุคคล 
๖. นางปิยวดี  พลยุทธ   ต าแหนํง นักพัฒนาชุมชน 
๗. นางสาวทรงพรรณ  ภูงามเงิน  ต าแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
๘. นายภาณุพงษ๑  ภูกระทาน  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙.  นายเจษฎาภรณ๑  ภูสมนึก  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการ 
๑๐. นายทวีศักดิ์  ยุทธยงค๑  ต าแหนํง ลูกจ๎างประจ า 
๑๑. นางจันทร๑เพ็ญ  ทิวะสิงห๑   ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
๑๒. นางสาวอารีรัตน๑  ภูกระทาน  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชน 
๑๓. นายบุญถิ่น  ผํานส าแดง  ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต๑ 
๑๔. นายนพดล  ทิวะสิงห๑  ต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป 

กองคลัง 
  ๑. นายยุคนธร   ภูโชคชัย   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง 
  ๒. นางสาวชื่นใจ  ภูสัตย๑ค า  ต าแหนํง นักวิชาการคลัง 
  ๓. นางสาวพัชรี   ภูลิ้นลาย  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  
  ๔. นางสาวอังคณา เพชรบุรมย๑  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานพัสดุ  
  ๕. นายณรงค๑ฤทธิ์  ทิวะสิงห๑  ต าแหนํง ลูกจ๎างประจ า 

กองช่าง 
  ๑. นายนิพนธ๑  กองค า   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง  
  ๒. นายธีรกฤต    ภูงามเงิน  ต าแหนํง ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา 
  ๓. นายสิทธิศักดิ์  ภูคงค า   ต าแหนํง ผู๎ชํวยชํางส ารวจ 
 

 

 

 



 

 

๕ 
 
 กองการศึกษา 
  ๑. นางเพลินพิศ  ภูกิ่งเงิน   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 

๒. นางภัทริกา  สุจิตตกุล   ต าแหนํง ครู 
๓. นายพรประเสริฐ  ภูจุไร  ต าแหนํง ครู 
๔. นางสังวาลย๑  มูลถวิลย๑   ต าแหนํง ครู 
๕. นายวิญ๒ู  ภูหงษ๑เพชร   ต าแหนํง ครู 
๖. นางรุํงทิยา  ภูสํงส ี   ต าแหนํง ครู 
๗. นางสาวยุพา  ภูมาสี   ต าแหนํง ครู 
๘. นางสาวสุกัลยา  ภูหงษ๑เพชร  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๙. นางสุพัตรา  ภูเงินงาม   ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๐. นางพุทธชาติ  ภูดวงดอก  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๑. นางสมภักดิ์  ถิตย๑บุญครอง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๒.  นางอุษา   ภูประสิทธิ์  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๓. นางพรทิพย๑  ถาวงศ๑กลาง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๔. นางยุพิน  ภูขันซ๎าย   ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๕. นางประไพวรรณ  ภูดอนมํวง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๖. นางญาณิศา  พันธ๑ประสงค๑  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 

๖. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ไรํ  หรือ  ๓๒  ตารางกิโลเมตร และ
อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอยางตลาด  ๑๔  กิโลเมตร  อยูํหํางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ๑  ๑๑  กิโลเมตร มีอาณาเขต  
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลอํุมเมํา  อ าเภอยางตลาด 
  ทิศใต๎  ติดกับต าบลหัวงัว   อ าเภอยางตลาด 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหลุบ  อ าเภอเมือง  และต าบลโนนศิลาเลิง  กิ่งอ าเภอฆ๎องชัย 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลอํุมเมํา  อ าเภอยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  เป็นที่นาและที่ไรํ  ได๎รับน้ าจากคลองชลประทานล าปาว  พ้ืนที่นา
ทางด๎านทิศตะวันออกของล าน้ าพานมักประสบป๓ญหาจากน้ าทํวม  พ้ืนที่นาทางด๎านทิศใต๎  จดหนองเลิงไกํโอกเป็น
แหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ 

ประชากรและการประกอบอาชีพ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๕,๖๙๖ คน 
มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๖๑๐  ครัวเรือน  มีความหนาแนํนเฉลี่ย  ๑๗๘  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนและประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ๎านปอแดง ๑๙๙ ๓๓๑ ๓๘๒ ๗๑๓ 
๒ บ๎านปอแดง ๑๓๙ ๒๓๐ ๒๖๕ ๔๙๕ 
๓ บ๎านปอแดง ๑๓๖ ๒๑๑ ๒๓๔ ๔๔๕ 
๔ บ๎านชัยศรี ๑๕๖ ๒๕๑ ๒๕๙ ๕๑๐ 
๕ บ๎านขมิ้น ๒๒๕ ๔๔๒ ๔๓๑ ๘๗๓ 
๖ บ๎านคลองคูํ ๑๐๘ ๑๗๘ ๑๕๕ ๓๓๓ 
๗ บ๎านหลุมข๎าว ๒๐๘ ๔๒๐ ๔๑๔ ๘๓๔ 
๘ บ๎านนาดี ๒๐๖ ๓๔๖ ๓๖๙ ๗๑๕ 
๙ บ๎านนาดี ๒๓๓ ๓๘๒ ๓๙๖ ๗๗๘ 

รวม ๑,๖๑๐ ๒,๗๙๑ ๒,๙๐๕ ๕,๖๙๖ 

 
  การประกอบอาชีพของประชากรในต าบลนาดีสํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านเกษตร  ซึ่งมีจ านวนมากถึง
ร๎อยละ  ๙๐  ของครัวเรือน  โดยประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  คือการปลูกข๎าว  ซึ่งท าการเพาะปลูกปีละ  
๒  ครั้ง  และอาชีพเสริม  คือการเลี้ยงสัตว๑ 
  สภาพทางสังคม 
   การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   ๓ แหํง 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แหํง 
  -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก   ๔ แหํง 
  -  ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน ๑ แหํง 
  -  ห๎องสมุดประชาชน   ๑ แหํง 
 
 
 
 



 

 

๗ 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / ส านักสงค๑ ๗     แหํง    ได๎แกํ 
๑. วัดปุามุจรินทราราม  บ๎านปอแดง   หมูํที่ ๒    
๒. วัดสวํางชัยศร ี  บ๎านชัยศรี  หมูํที่ ๔ 
๓. วัดโนนสะอาดวารี   บ๎านขมิ้น  หมูํที่ ๕ 
๔. วัดอัมพวันหนองมํวง บ๎านหลุมข๎าว  หมูํที่ ๗ 
๕. วัดปุาราชธรรมานุวัตร บ๎านนาดี  หมูํที่ ๙ 
๖. วัดกลางสีมาราม บ๎านนาดี  หมูํที ่๙ 
๗. ส านักสงฆ๑สังฆมณีวิเวกธรรม บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ 
สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านปอแดง   ๑   แหํง  (ตั้งอยูํหมูํที่ ๓) 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สมาชิก อปพร.        ๑๒๔      นาย 

   -  อาสาสมัครต ารวจชุมชน   ๑๖    นาย 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตารางการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 

ประเภทการใช๎ที่ดิน 
จ านวนพื้นที ่

ไร ํ
บริเวณเกษตรกรรม 
- ปลูกข๎าว 
- ท าสวน 
- ไรํนาสวนผสม 
- บํอเลี้ยงปลา 
- เลี้ยงสตัว๑ 

๑๓,๒๓๖ 
๑๐,๗๔๓ 
๑,๒๘๖ 
๗๓๕ 
๔๑๐ 
๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 
ตารางแสดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

ล าดับที่ ที่สาธารณะประโยชน๑ หมูํที่ 
เนื้อท่ี 

ไรํ /งาน / ตร.ว. 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

โคกบ๎านหวาย 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
หนองโดน 
ปุาช๎า 
ปุาช๎า 
หนองบ๎านนาดี 
ปุาช๎า 
หนองเบน 
ดอนอารักษ๑ 
โนนขํา 

บ๎านคลองคูํ  หมูํ ๖ 
หมูํที่ ๑ 
หมูํที่ ๒ 
หมูํที่ ๕ 
หมูํที่ ๗ 
หมูํที่ ๘ 
หมูํที่ ๓ 
หมูํที่ ๙ 
หมูํที่ ๔ 
หมูํที่ ๒ 
หมูํที่ ๙ 

หมูํที่ ๘-๙ 
บ๎านขมิ้น 
หมูํที่  ๗ 
บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๗ 

๔๒๙ ไรํ 
๖๔  ตารางวา 
๒๓  ตารางวา 

๑  งาน 
๒ ไรํ 
๕ ไรํ 

ประมาณ ๓  งาน 
ประมาณ  ๑ งาน 

๗๓  ไรํ 
๒๑ – ๒ – ๒๐ 

๓๕-๐-๓๕ 
๑๓๒-๒-๖๐ 

๔-๑-๙๐ 
๒๐ ไรํ 

๑๙-๑-๓๘ 
ประมาณ ๕ ไรํ 

 
 
 
 
 
 
ที่ราชพัสดุ 
ที่ของวัดกลางสีมาราม 
 
วัดปุามุจรินทร๑ 
วัดปุาราชธรรมานุวัตร 
 
 
 
โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต๎องมีความสัมพันธ๑ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํ
ระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยูํ
ระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารํางยุทธศาสตร๑ชาติ  
โดยรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย ๖  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   เศรษฐกิจขยายตัวด๎วยการค๎าสํงค๎าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข๎มข๎นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรํงใส  
                      ตรวจสอบได๎และประชาชนมีสํวนรํวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร๑ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ 
ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารํางแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ด า เนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร๑ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได๎
พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรําง
ยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟ๓งความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒  

 
 
 



 

 

๑๑ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไก
การจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ส าหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบันท า

ให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมาตั้งแตํปี 
๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี ๒๕๕๓ และลําสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยานยนต๑ อิเล็ กทรอนิกส๑และ
เครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้น
สํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึง
ร๎อยละ ๑ ป๓ญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎าง
พ้ืนฐานตําง ๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตําง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
ดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตําง ๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได๎แกํ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีคว าม
มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ   
ตําง ๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตําง  ๆ สามารถคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด และ
สนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอํอน
ส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  

 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 
ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐ กิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามป๓จจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค๑ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ป๓ญหาคอร๑รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ                    
โลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ๑และลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล้ าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีป๓ญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํ
เคารพสิทธิผู๎อื่นและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล๎าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นป๓ญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งป๓ญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและ
สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ป๓จจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วยํอมสํงผลตํอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎านทรัพยากร ทั้ง
ด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชน
นอกจากนัน้ป๓ญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี 

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะสํงผลให๎
ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิวัตน๑เข๎มข๎นขึ้น เป็น
โลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑ความรู๎เทคโนโลยี ข๎อมูล
และขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ เรํงผลักดันการ
เพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ๑และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไป
กับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํ
สามารถแก๎ป๓ญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และป๓ญหา
ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํ
สามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องกาหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห๑ให๎ได๎
ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสูํการกาหนดต าแหนํง
เชิงยุทธศาสตร๑และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการ
ผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน                  
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

และเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 
ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมี
การก าหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให๎มี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎สามารถนาไปสูํการ
ปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนาพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพป๓ญหาที่เกิดข้ึนในป๓จจุบัน ทั้งป๓ญหาทางเศรษฐกิจ ป๓ญหาความเหลื่อมล้ า ป๓ญหาการ
ทุจริตคอร๑รัปชั่น และป๓ญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ใหมํของ
โลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติกาลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วย
วิสัยทัศน๑และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสาน
สอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อานาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑ดังกลําวจะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ การด ารงอยูํ
อยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว  เพ่ือถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน๑
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศ
พัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร๑ด๎าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร๑ด๎าน
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ    (๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแตํละยุทธศาสตร๑ สรุปได๎ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและ

ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร๑รัปชั่น สร๎างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ๓่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาความม่ันคงรูปแบบใหมํ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
 ๒. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํการเป็น

ประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 
แขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัย
ด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป๓จจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น กา ร
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํ
ความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํ
มูลคํามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาค
เกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมป๓จจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและยกระดับ
หํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการ
ให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 

(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ สํงเสริม
ความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค๑กรระหวํางประเทศ รวมถึง
สร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 
 ๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐานที่

แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติป๓ญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 

ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะ

จิตใจให๎เข๎มแข็ง 
 ๔. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํงกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร๎างความม่ันคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต๎องให๎
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเรํงอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและ

สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน๎า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดป๓ญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
๖. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูํ
ท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ใช๎

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร๑ชาติจะใช๎เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย 
โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนดเกี่ย วกับ
บทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร๑ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงาน
ตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูํระหวํางการด าเนินการและยัง
ไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว๎แล๎ว 

ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาต าบลสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี    
มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได๎น าทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให๎เหมาะสมกับสภาวการณ๑ของ
เทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 
สิ่งแวดล๎อมของประเทศในป๓จจุบันที่ยังคงประสบป๓ญหาในหลายด๎าน เชํน ป๓ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน๎อมน๎าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให๎เห็นถึงข๎อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได๎ดี
เฉลี่ยประมาณร๎อยละ ๕ ตํอปี จนท๎าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยูํที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท๎าให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ ๘ ปีที่ผํานมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ ๓.๒ ชะลอจากร๎อยละ ๕.๗ ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับที่จะท าให๎ประเทศไทยหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ ๔๑.๓ ในชํวงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร๎อยละ ๒๕.๕ ในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวง
ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูํที่ประมาณร๎อยละ ๔.๙ ต่ ากวําสิงคโปร๑และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร๎างการผลิตสูํประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง แตํความสามารถในการแขํงขันเริ่ม
ลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสํวน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร๎อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีอยําง
ตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัทแมํ
ในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของป๓จจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท๎อนมาที ่
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 
ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ ๙.๗ ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๑ ในชํวง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของป๓จจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูํในระดับต่ าท าให๎ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผํานมา และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบ
กับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศ
รายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า  

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคตํอการแก๎ไขป๓ญหาเชิง
โครงสร๎าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบป๓ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ 
แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ที่
แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ๎านวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน  

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมํมากนัก เนื่องจากตํางประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศที่มีความ
ได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการแขํงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑  

๒.๑.๖ สถานการณ๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได๎รับการยกระดับ
ดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให๎เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศท่ีมีรายได๎สูง  

๒.๑.๗ สถานการณ๑ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังคงมีป๓ญหาในหลายๆ ด๎าน ประกอบด๎วยรูปแบบการขนสํงยัง
ไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน๎าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง และมี
ราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด๎านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีป๓ญหาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกชํวงวัย เนื่องจากป๓จจัยหลักๆ ได๎แกํ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๒๑ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํสมวัยและการตั้งครรภ๑ในกลุํมวัยรุํนที่มี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในชํวงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
 (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุํมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่
ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ๎านวน ๓๘.๙ 
ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร๎อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร๎อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๒.๒ ตํอปีในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตํยังต่ ากวําประเทศ                
เพ่ือนบ๎าน  
(๓) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู๎สูงอายุจานวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล๎านคน (ร๎อย
ละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตํมีรายได๎ไมํ
เพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ ๗๘.๕ ของรายได๎ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ใน
ปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีป๓ญหาเชิงคุณภาพทั้งด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แตํเสียชีวิต
กํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยชํวงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า  

๒.๒.๔ สถานการณ๑ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ สัดสํวน
คนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แตํความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล๎าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย คํา
สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค  

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล๎าระหวํางกลุํมคนยังคงเป็นป๓ญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล๎าด๎านสินทรัพย๑ทั้งด๎านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูํในกลุํมคนเพียง

สํวนน๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด ๓๒๕.๗ เทํา 
เนื่องจากป๓ญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 
(๒) เด็กยากจนยังเข๎าไมํถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ยังมีความแตกตํางกันตามฐานะของกลุํมประชากร ระหวํางเขตเมือง-ชนบทและระหวํางภูมิภาค มีป๓จจัยหลักมา
จากป๓ญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มี
โอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 
๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทํา 

(๓) คุณภาพการให๎บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล๎ากันระหวํางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบวํา อัตราสํวน
แพทย๑ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง ๓.๖ เทํา 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึงการคุ๎มครองมากขึ้น 
จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล๎านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อยํางไรก็ตาม แรงงานในระบบได๎รับ
คําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด๎านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎าไมํถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎
รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙ ได๎รับความคุ๎มครอง
ทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร๎อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓ ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจน
ให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็ตาม สวัสดิการด๎านที่อยูํ
อาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตําง  ๆ 
แตํป๓จจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน 
อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ 
ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข๎า
มาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข๎มแข็งของชุมชนมีแนวโน๎มที่ดีข้ึน ชุมชนสามารถแก๎ป๓ญหาและสนองตอบความต๎องการของ
ชุมชนด๎วยตนเองได๎ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓ 
เชื่อมโยงกับแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับการ
สนับสนุนทั้งในด๎านองค๑ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  

๒.๒.๙ ความไมํยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตํางกันสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคม ในชํวงระยะเวลา
กวํา ๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตําง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสูํ
ความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกนาไปใช๎ในการพัฒนาจานวนมาก กํอให๎เกิดความเสื่อมโทรมอยําง

ตํอเนื่องและเกิดป๓ญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ปุาไม๎ลดลง เนื่องจากจ๎านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท๎าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด๎วย พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุกท๎าลาย
มากขึ้น   

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีป๓ญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน๑ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎าง
พังทลายของดิน   

(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝ๓่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆ จ๎านวนมาก 
เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝ๓่ง โดยเฉพาะการท๎านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท๎าให๎พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มพ้ืีนที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕ ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร๎อย
ละ ๓๔.๘ ท๎าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 
๒๕๓๔ และห๎ามการใช๎ประโยชน๑อื่นๆ ขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว๑น๎าที่เพ่ิมมากขึ้น 
  (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ แตํประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดีขึ้น ความ
ต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย๑เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้น 
  (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีสํวนที่ไมํสามารถจัดสรรได๎ตามความต๎องการ ประเทศไทยประกอบด๎วย ๒๕ ลุํมน้ า
หลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก๑เมตร ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บกักน๎าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน๎าทําธรรมชาติ มีแอํงน๎าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอํงน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน๎าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลูกบาศก๑เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ 
โดยไมํกระทบตํอปริมาณน๎าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตรอยํางไรก็ตาม การพัฒนาน๎า
บาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ๎ากัดในเรื่องขงความคุ๎มทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น๎าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร โดย
ที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน๎าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร และยังไมํสามารถ
จัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๔ 
๒.๓.๒ ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ป๓ญหาขยะมูลฝอยยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอ

คนตํอวันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจ
ต๎องประสบป๓ญหาการก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ
อยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ ๗๐ 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน๎าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหํง  ป๓ญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ
ปริมาณรถยนต๑จ๎านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวําสถานการณ๑ดีขึ้นเป็นล๎า
ดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลง สถานการณ๑คุณภาพน้ าในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน๎าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน๎าที่อยูํในเกณฑ๑
พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว๑ และการระบายน๎าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  

(๔) ประเทศไทยปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตํอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบํอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สํงผล
กระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง  วาตภัย และดินถลํม สร๎างความ
เสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ๎าทุกปีในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผล
กระทบตํอประชากรเป็นจ๎านวนมากกวําภัยประเภทอื่น ๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทย
ถูกจัดอยูํในล๎าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด๎านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวนจากการประเมินผํานดัชนีความอยูํ

เย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วําสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แตํองค๑ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ๑ดังกลําว 
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน เนื่องจาก
สถานการณ๑วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล    
 

 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทธรรมาภิบาล ตั้งแตํปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๗% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทย ให๎ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศ
และตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด๎านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓ สํวนได๎แกํ บริหารราชการสํวนกลาง บริหาร
ราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการกระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
สํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน๎าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจน
ในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการ
ก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น ๒๐ กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด๎านแตํยังมีป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. 
ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎
เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ๎ากัด 

๒.๔.๓ ด๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบป๓ญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก พัฒนาการของการ

ทุจริตคอร๑รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร๑รัปชั่นในป๓จจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร๑รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน๑จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้นและในป๓จจุบันประเทศไทยประสบป๓ญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๖ 
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๑.การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๒.การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๓.การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๔.การเติมโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๕.ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๖.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๗.การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๘.วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๙.การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร๑ที่  ๑๐.การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๑ วิสัยทัศน์จังหวัด : “กาฬสินธุ๑เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิป๓ญญาวิถีถิ่นไทย นําอาศัย ทํองเที่ยว และ
ลงทุน” 

๓.๒  พันธกิจ : 
๑) ผลักดันให๎จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นแหลํงผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน๎นการพัฒนา 

การผลิตข๎าว GAP ข๎าวอินทรีย๑ ข๎าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
๒) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข๎าว มันสาปะหลัง และอ๎อย) โดยเน๎นกระบวนการผลิต การแปร

รูปและการสํงออก เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
๓) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ๑จากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดยเน๎นการใช๎นวัตกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ 

ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการ 

ด๎านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก๎าวไปสูํการเป็นเมือง นําอาศัย นําทํองเที่ยว 
และนําลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสูํเมืองแหํง “สุข สวย รวย ดี” 

๕) สํงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
๖) สร๎างสังคมแหํงความมั่นคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
๓.๓ เป้าประสงค์รวม 
๑) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๒ ตํอปี 
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ๑ความจาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อยํางน๎อยร๎อยละ ๙๐ ของจานวน

ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ 
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๑) สํงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
๒) ยกระดับผลิตภัณฑ๑จากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎วยนวัตกรรม ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
๓) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให๎เป็นเมืองนําอาศัย นําทํองเที่ยว และนําลงทุน 
๔) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
๕) สร๎างสังคมแหํงความมั่นคงและปลอดภัย 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา 
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืช

เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
๑.๑) เป้าประสงค์ 
มูลคําที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
๑.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร๎อยละของจานวนแปลง/ฟาร๑มที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GAP (ร๎อยละ ๖๐ ตํอปี) 

จากจานวนแปลงฟาร๑มที่ได๎รับการตรวจรับรอง 
(๒) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตข๎าวปลอดภัยและข๎าวอินทรีย๑ (ร๎อยละ ๕ ตํอปี) 
(๓) ร๎อยละของเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าได๎รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

(KS) เพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ ๑๐ ตํอปี) 
(๔) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคําการจาหนํายพืชเศรษฐกิจหลัก (ร๎อยละ ๑ ตํอปี) 
๑.๓) กลยุทธ์ 
(๑) สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย๑ 
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐาน 
(๓) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุํมผู๎ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(๔) สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของภาคการตลาด เพ่ือสร๎างความยั่งยืน และแขํงขันได๎ 

ของสินค๎าอาหารปลอดภัย 
(๕) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคํา 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐาน
และแข่งขันได้ 

๒.๑) เป้าประสงค์ 
มูลคําที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ๑จากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
๒.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจาหนํายผ๎าไหมแพรวา (ร๎อยละ ๕ ตํอปี) 
(๒) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจาหนํายสินค๎า OTOP และผลิตภัณฑ๑ชุมชน (ร๎อยละ ๑๒ ตํอปี) 
 

 
 
 



 

 

๒๘ 
๒.๓) กลยุทธ์ 
(๑) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคําและคุณคําให๎แกํผลิตภัณฑ๑ 

จากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เชํน ผ๎าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และสินค๎า OTOP 
(๒) สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความเข๎มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการ SMEs 

และ Startup จากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
(๓) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุํมเครือขํายเกษตรกร ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ ให๎มีความเข๎มแข็ง 

และมีเอกภาพ เพื่อสร๎างอานาจตํอรองทางการตลาด 
(๔) เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหนํวยงานภาครัฐในการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต 

การแปรรูป การจาหนําย ผ๎าไหมแพรวา สินค๎า OTOP และผลิตภัณฑ๑ชุมชน ให๎ได๎มาตรฐาน 
แบบครบวงจร 

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่า
ลงทุน 

๓.๑) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) จานวนถนนที่เชื่อมโยง การค๎า การขนสํง ได๎รับการกํอสร๎าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สาย ตํอปี) 
(๒) ร๎อยละเฉลี่ยถํวงน๎าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ๑ทุกชํวงวัยที่ได๎รับบริการและการดูแล (ร๎อยละ 80 

ตํอปี) 
(๓) ร๎อยละของผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการจัดสวัสดิการอยํางทั่วถึง (ร๎อยละ 80 ตํอปี) 
(๔) ร๎อยละของหมูํบ๎านชุมชนที่ผํานเกณฑ๑ชุมชนเข๎มแข็ง (ร๎อยละ 80) 
(๕) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นปุา (ร๎อยละ 1 ตํอปี) 
(๖) ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร๎อยละ 100 ตํอปี) 
(๗) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของคําเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร๎อยละ 1 ตํอปี) 
(๘) ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการทํองเที่ยว (ร๎อยละ 2 ตํอปี) 
๓.๓) กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน๎า เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอาศัย นําทํองเที่ยว และนําลงทุน 
(๒) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ทุกชํวงวัย การดูแลผู๎ด๎อยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม ๓ ดี 

(คนดี รายได๎ดี สุขภาพดี) 
(๓) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเชิงพ้ืนที่ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

และการบูรณาการการจัดการขยะอยํางถูกสุขอนามัย 
(๔) พัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 
(๕) สํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทํองเที่ยวยุคกํอนประวัติศาสตร๑ และการ

ทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.๑) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงานภาครัฐ 
๔.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร๎อยละของข๎อร๎องเรียนจากศูนย๑ดารงธรรมที่ได๎รับการแก๎ไขเป็นที่ยุติ (ร๎อยละ ๘๐ ตํอปี) 
(๒) ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการหนํวยงานภาครัฐ (ร๎อยละ ๘๐ ตํอปี) 
(๓) การบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐที่มีผลการดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

ที่เป็นรูปธรรมอยํางน๎อย ๕ เรื่องตํอปี 
(๔) ร๎อยละของคุณธรรมและความโปรํงใสการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ร๎อยละ 80 ตํอปี) 
๔.๓) กลยุทธ์ 
(๑) เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค๑การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน 
(๒) สํงเสริมความรํวมมือการพัฒนาด๎วยกลไกประชารัฐ 
(๓) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบสารสนเทศของหนํวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงข๎อมูล 

ด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎ 
อยํางสะดวกรวดเร็ว 

๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
๕.๑) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเพ่ิมข้ึน 
๕.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) สถิติการจับกุมผู๎กระทาความผิดในคดี ๓ กลุํม คําเปูาหมาย (ร๎อยละ ๖๐ ตํอปี) 
(๒) อัตราผู๎เสียชีวิตตํออุบัติเหตุจราจรทางบกตํอประชากรแสนคน (ร๎อยละ ๑ ตํอปี) 
(๓) ระดับความสาเร็จในการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด (ระดับ ๔) 
(๔) ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่ผํานเกณฑ๑หมูํบ๎าน/ชุมชนสีขาว (สถานะ ก =ปลอดยาเสพติด) (ร๎อยละ 

๕๐ ตํอปี) 
๕.๓) กลยุทธ์ 
(๑) เสริมสร๎างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
(๒) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการแก๎ป๓ญหาสังคม 
(๓) ยกระดับมาตรการการแก๎ป๓ญหายาเสพติด 

 
 
 



 

 

๓๑ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
@   วิสัยทัศน๑ต าบล 
@    พันธกิจต าบล 
@    เปูาประสงค๑ต าบล 
@    ประเด็นยุทธศาสตร๑ต าบล 
 
ค าขวัญประจ าต าบลนาดี  

การเกษตรผสมผสาน                               ตามรอยพระราชด าริ 
แหลํงผลิตวัวงาม     มหาธารล าปาวไหลตลอดปี 
ประเพณีแขํงเรือยาว    ชาวนาดีไมํทอดทิ้งกัน 
ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณี    สุขภาพดีด๎วยวิถีพอเพียง    

 

วิสัยทัศน์ต าบลนาดี (Vision) 
การคมนาคมสะดวก              เศรษฐกิจดี                มีความรู๎ทันสมัย 
ก๎าวไกลวัฒนธรรม                เลิศล้ าการศึกษา         พฒันาการเกษตรผสมผสาน  

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค๑กรและบุคลากรในท๎องถิ่นและการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความ สงบภายใน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต๎การบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๗ การรักษาความ

มั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต๎การบริหารงานกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา ด๎านสาธารณสุข 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด๎านสังคม 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาด๎านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต๎การบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๖ การอนุรักษ๑

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๓. ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
๓.๑ การพัฒนาผังเมืองและการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านแหลํงน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๓ สํงเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 

๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๕ การพัฒนา

โครงสร๎างพื้นฐาน 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านการสร๎างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต๎การบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๗ การรักษาความ

มั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและสํงเสริมการพัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 



 

 

๓๓ 
 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสน เทศและการกระจายข๎อมูลขําวสาร 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 ๑. จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

       ๒. บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  ๓. สํงเสริมการศึกษา 
  ๔. สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ๕. การท าเกษตรแบบผสมผสานและพอเพียง 
  ๖.  สํงเสริมการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๓๔ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

.......................….. 
 

๑.  นโยบาย 

      ๑..๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงถนนการคมนาคม ภายในและระหวํางหมูํบ๎านให๎มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย         
 ๑.๑.๒ ปรับปรุงและจัดให๎มีแหลํงน้ ากินน้ าใช๎ และแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรให๎เพียงพอแกํความต๎องการของ 
                   ประชาชน 
 ๑.๑.๓ ประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในเรื่องการจัดท าเอกสารสิทธิ์ให๎กับ  
                   ราษฎรมีสิทธิในที่ท ากินอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 
 ๑.๑.๔ จัดให๎มีการปรับปรุง ขยายเขตบริการไฟฟูา ไฟแสงสวําง ให๎สามารถบริการได๎อยํางเพียงพอ 

     ๑.๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
 ๑.๒.๑ สํงเสริมให๎เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับให๎ได๎มีโอกาสศึกษาตํอและฝึกอบรมด๎านวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ สํงเสริมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในระดับหมูํบ๎าน ตามรูปแบบการ 
                   สาธารณสุขมูลฐาน 
 ๑.๒.๓ พัฒนาคุณภาพสมองของประชาชนไทย สํงเสริมให๎มีการใช๎เกลือและสารไอโอดีนทุก 
                   หลังคาเรือน  
     ๑.๓ ด้านการประกอบอาชีพ การมีงานท าและรายได้ 

๑.๓.๑ สํงเสริมให๎มีการประกอบอาชีพเสริม หรืออุตสาหกรรมและพัฒนาการหัตกรรมในครัวเรือน   
         พร๎อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 

 ๑.๓.๒ สํงเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยง ไกํ-สุกร-โค-กระบือ ไว๎ใช๎บริโภคและใช๎งานการเกษตร 
 ๑.๓.๓ สํงเสริมให๎มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตผลโดยจัดหาตลาด 
                   และวิทยากรอบรมให๎ความรู๎ 
 ๑.๓.๔ สํงเสริมให๎มีการประกอบไรํนาสวนผสม เพ่ือลดอัตราเสี่ยงในการขาดทุนและตลาดที่จะ 
                   รองรับ 
     ๑.๔ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

๑.๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล๎อมให๎เป็นสถานที่พักผํอน ปลูกไม๎ 
 ๑.๔.๒ สํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เชํน ประเพณีสงกรานต๑ประเพณี 
                   แหํเทียนเข๎าพรรษา เป็นต๎น 
 ๑.๔.๓ สํงเสริมการปลูกปุาตามสองข๎างถนนลูกรัง หัวไรํ ปลายนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของปุาไม๎ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 
    ๑.๕ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๕.๑ ปรับปรุงส านักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล เพื่อรองรับการให๎บริการประชาชนอยํางมี 
                   ประสิทธิภาพ 

๑.๕.๒ ปรับปรุงการบริการประชาชนให๎ได๎รับความ สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลา เพ่ิมประสิทธิ   
         ภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร  
๑.๕.๓ เรํงรัด/จัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให๎สามารถบริการประชานและเป็นการเพ่ิมรายได๎ขององค๑การบริหาร     
         สํวนต าบล 

๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํและมีป๓จจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคนซึ่งเป็นป๓จจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให๎มีคุณภาพและมีสุขภาพถ๎วน 
             หน๎า สามารถพ่ึงตนเอง ทางด๎านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได๎ 
     ๒.๓  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรายได๎ และ การมีงานท า ลดป๓ญหาการอพยพไปท างานตํางจังหวัด 
     ๒.๔  เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให๎คงอยูํตํอไป 
     ๒.๕  เพ่ือรองรับการให๎การบริการประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. ล าดับความส าคัญ  
     ๓.๑  การคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านและภายในหมูํบ๎านไมํสะดวกเนื่องจากผิวจราจรช ารุด/ถนนคอนกรีตยังไมํ   
            ครบทุกสาย 
     ๓.๒  การขาดแคลนแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ๓.๓  แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ในพ้ืนที่ไมํเพียงพอตลอดทั้งปี ต๎องหาซื้อจากหมูํบ๎านอื่น 
     ๓.๔  ผลผลิตทางการเกษตร ราคา รายได๎ตกต่ าไมํคุ๎มทุนการผลิต และไมํมีตลาดรองรับ 
     ๓.๕  การบริการสาธารณสุขในหมูํบ๎านไมํตํอเนื่องเพราะ อสม.ที่ท าหน๎าที่ให๎บริการไมํได๎มีการ 
            อบรมอยํางตํอเนื่อง 
พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. การพัฒนาท๎องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณี 
อันดีงามของท๎องถิ่น 
 ๒. ปรับปรุง โครงสร๎างพื้นฐานให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับความสะดวก 
 ๓. สํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องที่มีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. สํงเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร๎อย โดยประสานงานกับชุมชนและ       
              สํวนราชการที่เก่ียวข๎อง 
 ๕. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมนาภิบาล 
 ๖. สํงเสริมการค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยว 
 ๗. อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  
 
 
 
 



 

 

๓๖ 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑. ยกระดับการคมนาคมและสาธารณูปโภคตําง ๆได๎มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 ๒. สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในทุก ๆด๎าน 
 ๓. สํงเสริมอาชีพและยกระดับรายได๎ให๎แกํประชาชน 
 ๔. สํงเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสารศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน 
 ๕. ลดภาระการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 ๖. สํงเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๗. การสํงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๘. ลดป๓ญหายาเสพติดและความไมํสงบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ 
 ๙. การค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยวในพื้นที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

๑.๑  สํงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
๑.๒  สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๑.๓  สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ๎มครองสิทธิของประชาชน 
๑.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
๑.๕  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๖  การสํงเสริมการมีอาชีพ รายได๎ และความเข๎มแข็งของชุมชน 
๑.๗  สํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
๑.๘  การบูรณาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย 
๑.๙  สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งครอบครัว 
๑.๑๐ สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
๑.๑๑ สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม 

  ๒.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
            ๒.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

            ๒.๒  เพ่ิมสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
            ๒.๓  การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
            ๒.๔  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและศูนย๑สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
            ๒.๕  การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
            ๒.๖   สํงเสริมให๎มีการใช๎ป๓จจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย๑ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 
 

๓.   การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
๓.๑  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๓.๒  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู๎ประกอบการ 
๓.๓  สํงเสริมประสิทธิภาพป๓จจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอพ้ืนเมือง 
๓.๔  การเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓.๕  สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๓.๖  สํงเสริมและพัฒนาสร๎างเครือคํายด๎านการตลาด 
๓.๗  การวิจัยและการพัฒนาการผลิตผ๎าไหมแพรวา 

๔.  การพัฒนาการท่องเที่ยว  
๔.๑  สํงเสริมและพัฒนามาตรฐานด๎านการค๎า การบริหาร และการทํองเที่ยว 
๔.๒  สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริหาร และการทํองเที่ยว 
๔.๓  สํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการค๎า การบริหาร และการทํองเที่ยว 
๔.๔  จัดตั้งและพัฒนาศูนย๑บริการข๎อมูลเศรษฐกิจการค๎าและการทํองเที่ยว 
๔.๕  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนา    
       ด๎านการค๎า การบริหาร และการทํองเที่ยว 
๔.๖  สํงเสริมพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวให๎มีความพร๎อมในการให๎บริการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 ๑.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑  สํงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
       ๑.๒  สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
       ๑.๓  สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ๎มครองสิทธิประโยชน๑ของ 
    ประชาชน 
       ๑.๔  สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
       ๑.๕  การเสริมสร๎างศักยภาพและโอกาสของผู๎สูงอายุคนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
       ๑.๖  สนับสนุนบทบาทของสตรีในท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมพัฒนาท๎องถิ่น 
       ๑.๗  การสํงเสริมการมีอาชีพรายได๎ และความเข๎มแข็งชุมชน 
       ๑.๘  การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
       ๑.๙  สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งครอบครัว 
       ๑.๑๐  สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
       ๑.๑๑  สร๎างความเข๎มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 



 

 

๓๘ 
       ๑.๑๒  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๑.๑๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในการให๎บริการภาครัฐ 
       ๑.๑๔  สํงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน 
       ๑.๑๕  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๑.๑๖  การบูรณาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย 
       ๑.๑๗  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎เหลือน๎อยที่สุด 
       ๑.๑๘  การรักษาความสงบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ 
       ๑.๑๙  สํงเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ รองรับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
       ๑.๒๐  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา      
        ๒.  การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 

        ๒.๑  เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
            ๒.๒  เพ่ิมสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
            ๒.๓  การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
            ๒.๔  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและศูนย๑สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
            ๒.๕  การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

 ๒.๖  สํงเสริมให๎มีการใช๎ป๓จจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย๑ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
       ๒.๗  การพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร๒.๘  สํงเสริมวิจัยและพัฒนา 

         ๓.  การพัฒ นาไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๑  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
      ๓.๒  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ 
      ๓.๓  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพป๓จจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอพื้นเมือง 
      ๓.๔  การเชื่อมโยงไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒธนธรรม 
      ๓.๕  สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
      ๓.๖  สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการตลาดระหวํางภูมิประเทศและระหวํางประเทศ 
      ๓.๗  การวิจัยการผลิตการตลาดผ๎าไหมแพรวา 
      ๓.๘  สํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
      ๓.๙  สํงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
      ๓.๑๐  สํงเสริมและตํอยอดจุดเดํนผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น 
      ๓.๑๑  เสริมสร๎างอาชีพ ผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค๑ 
      ๓.๑๒  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
      ๓.๑๓  สํงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    ๓๙ 
        ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      ๔.๑  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
      ๔.๒  เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีศักยภาพ 
      ๔.๓  สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม 
      ๔.๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ และฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว 
      ๔.๕  การพัฒนาความเข๎มแข็งวิสาหกิจชุมชน 
      ๔.๖  สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
      ๔.๗  การพัฒนาป๓จจัยการสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎ประกอบการ 
      ๔.๘  สํงเสริมการมีสํวนรวํมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนา  
             ด๎านบริการและการทํองเที่ยว 
      ๔.๙  สํงเสริมการทํองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท๎องถิ่นทุกประเภท เชํนการทํองเที่ยว 
             เชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน๑ เชิงสุขภาพฯ 
      ๔.๑๐  การพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ๑ และการให๎บริการ 
      ๔.๑๑  สํงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
               ๔.๑๒   สํงเสริมพัฒนาความมั่นคงด๎านป๓จจัยการผลิต สํงเสริมความม่ันคงในพื้นที่ท ากิน และเพ่ิม 
                        ศักยภาพการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน  
      ๔.๑๓  สํงเสริมวิจัยและพัฒนา  
          ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๕.๑  พัฒนาการคมนาคมและการขนสํง 
      ๕.๒  พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ๕.๓  พัฒนาด๎านผังเมือง 
      ๕.๔  พัฒนาระบบการจัดการน้ า 

     ๕.๕  พัฒนาระบบพลังงาน 
      ๕.๖  พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
      ๕.๗  พัฒนาระบบสื่อสาร 
      ๕.๘  สํงเสริมวิจัยและพัฒนา 
          ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๑  สํงเสริมให๎ชุมชนมีสวํนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
     ๖.๒  เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม  ภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
     ๖.๓  สํงเสริมองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและ
ยั่งยืนสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 
     ๖.๔  สํงเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุํมปุาชุมชน  อุทยานแหํงชาติ  เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา
สนับสนุนจัดการอยํางมีสํวนรํวม 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ 
 
     ๖.๕  เสริมสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการระบบก าจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทางอากาศ
โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
     ๖.๖  เพ่ิมขีดความสามารถขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ า
เสียชุมชน 
     ๖.๗ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
     ๖.๘  สํงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอยางตลาด 
 

๑. การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 
๑.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๑.๒ พัฒนาคุณภาพสินค๎าทางการเกษตร 
๑.๓ สํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร 
๑.๔ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการเกษตร 
๑.๕ การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๖ สํงเสริมการตลาดและการขายผลผลิตและอาหารทางการเกษตร 
๑.๗ สํงเสริมการเกษตรอินทรีย๑และเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๘ สํงเสริมให๎มีการแปรรูปผลผลิตด๎านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคําการผลิตและรวมกลุํมในรูปแบบ   
      สหกรณ๑จ าหนํายผลผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๑  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงการเกษตร 
๒.๒  สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๓  การบริหารจัดการและเชื่อมโยงองค๑กรและผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๔  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการพัฒนาด๎าน    
       การค๎า การบริการและการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๕  สํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนท๎องถิ่นเจ๎าของทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวเป็นเจ๎าภาพเรียนรู๎ในการ   
       บริหารจัดการและรักษาสิ่งแวดล๎อมและกระจายสูํชุมชนอยํางยั่งยืน 

๓. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓.๑  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
๓.๒  สํงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
๓.๔  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชนที่ยั่งยืน 

 
 
 
 



 

 

๔๑ 
 
๓.๕  การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
๓.๖  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๓.๗  สํงเสริมการสนับสนุนและการมีสํวนรํวมของประชาชนเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
๓.๘  สํงเสริมสถาบันครอบครัว 
๓.๙  จัดระบบสวัสดิการชุมชน 
๓.๑๐ สํงเสริมการกีฬาและอนุรักษ๑วัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  กลุ่มที่  ๓  

 (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และ ร้อยเอ็ด  ) 
 ๑  วิสัยทัศน์ 
 กาฬสินธุ๑เมืองนําอยูํ  แหลํงผลิตอาหารปลอดภัย  และพลังงานทดแทน 
 ผ๎าไหมแพรวาสูํสากล  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และวัฒนธรรม 
 ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ๑ 
  -เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  -การพัฒนาความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค๎าการเกษตร 
  -การสร๎างมูลคําเพ่ิมของสินค๎าเกษตร 
  -สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนให๎กับเกษตรกรเพ่ือลดต๎นทุนคําใช๎จําย 
  -การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและศูนย๑สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
  -การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรและเครือขํายให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีมีรายได๎เพ่ิมขึ้น ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-สํงเสริมให๎มีการใช๎ป๓จจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย๑ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  -ความมั่นคงด๎านอาหารและการตลาด 
  -สํงเสริมชํองทางการตลาดสินค๎าการเกษตร 
  -การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาผ๎าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ๑  OTOP  และการทํองเที่ยว 
  กลยุทธ๑ 
  -สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการและเครือขําย 
  -สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพป๓จจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ๑  OTOP 
  -การเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ๑ OTOP  กับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  -สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 



 

 

๔๒ 
  -สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
  -เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีศักยภาพ 
  -สํงเสริมการทํองเที่ยวในทุกประเภท  เชํน  การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน๑     
                      เชิงสุขภาพฯลฯ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคน และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ๑ 
  -สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  -สํงเสริมการศึกษาและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ พัฒนามาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 
                      ระบบ 
  -สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและค๎ุมครองสิทธิของประชาชน 
  -พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบโลจิสติก  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -การสํงเสริมสนับสนุนด๎านการพัฒนาอาชีพรายได๎ และความเข๎มแข็งของชุมชน 
  -สํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
  -สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  -สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ๑ 
  -การอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูแหลํงทรัพยากรธรรมชาติ 
  -การควบคุมปูองกันป๓ญหามลพิษสิ่งแวดล๎อม 
  -การสํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
                      และสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 
  -การเตรียมความพร๎อม  เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนา   :  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู๎ทันสมัย  ก๎าวไกลทางวัฒนธรรม             
เลิศล้ าทางการศึกษา  พัฒนาเกษตรผสมผสาน 
๔.๒ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. ด๎านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๒. ด๎านทรัพยากรมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม 
๓. ด๎านผังเมืองและการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตร 
๔. ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ด๎านเศรษฐกิจฐานราก 
๖. ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

 
 
 



 

 

๔๓ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาจากปัญหา 
สภาพป๓ญหาตําง  ๆ  ขององค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  ดังนี้ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
๑. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ  ความไมํตํอเนื่องของการจัดหาบุคคล 
๒. ขาดเครื่องมือ  วัสดุครุภัณฑ๑ท่ีจ าเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการของ  อบต. 
๓. การจัดสรรงบประมาณสัดสํวนไมํเพียงพอและตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่นในการแก๎ไขป๓ญหา 
๔. สภาพการเจริญเติบโต  ป๓ญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑. ราษฎรขาดการรวมกลุํมกันอยํางเข๎มแข็ง 
๒. ชุมชนขาดการวางแผน 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
๑. ป๓ญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดตํอ  เชํน  ไข๎เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ๎า 
๒. ป๓ญหาเรื่องยาเสพติดที่มีอยูํบ๎าง 
๓. ป๓ญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของท๎องถิ่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมเป็นบํอไมํได๎มาตรฐาน 
๒. ป๓ญหาเกี่ยวกับรํองระบายน้ าไมํเพียงพอ 
๓. ไฟฟูาสวํางสาธารณะยังไมํทั่วถึงทุกจุด 
๔. ป๓ญหาระบบประปายังไมํทั่วถึงและไมํสะดวกและไมํได๎มาตรฐานพอ 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

๑. ขาดแหลํงน้ าที่ใช๎ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
๒. ขาดแหลํงน้ าเก็บกักน้ าเพ่ือใช๎ในหน๎าแล๎ง 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 

๑. ความไมํตํอเนื่องในการวางแผน  ปฏิบัติอยํางจริงจัง 
๒. บุคลากร  เครื่องมือไมํเพียงพอในการตํอการให๎บริการ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

๑. ป๓ญหาเรื่องการรับรู๎ขํางสารทางราชของประชาชน 
๒. ป๓ญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓. ป๓ญหาเรื่องการจัดท าข๎อมูล  ทะเบียนทรัพย๑สินเพ่ือใช๎ในการจัดเก็บราบได๎ของ  อบต. 
๔. ป๓ญหาเรื่องขาดวัสดุ – ครุภัณฑ๑ในการปฏิบัติงาน 
๕. ป๓ญหาเรื่องประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
 

 
 
 
 



 

 

๔๔ 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. วัสด-ุอุปกรณ๑ในการจัดการศึกษาไมํเพียงพอ  
๒. หนํวยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีตํอการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๒. ความเจริญเติบโตทางการเกษตรสร๎างมลภาวะ 
๓. เกิดป๓ญหาอุทกภัยในชํวงฤดูฝน 
๔. เกิดป๓ญหาภัยแล๎ง 

แนวทางการพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีห้าปี 

- เพ่ือแสดงความสัมพันธ๑เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
- เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในงบประมาณประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได๎ทันทีเม่ือได๎รับงบประมาณ  
ดังนั้นองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดีได๎ด าเนินการวางแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค๑ พัฒนาท๎องถิ่น

สํวนใหญํครอบคลุมไปทุกแผนสาขาการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ  เชํน  การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎เกิดความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร๎อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  การให๎การ
บริการด๎านสาธารณูปโภค เชํน  ถนนหนทาง  ไฟฟูาอาคารและสาธารณะ  รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการ
พัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสาขาการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. สร๎างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียม มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ทุกภาค
สํวนได๎รับการเสริมพลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส 
เป็นธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู๎ ความคิด สร๎างสรรค๑ และภูมิ

ป๓ญญา สร๎างความม่ันคงด๎านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
พร๎อมสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 

๔. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
รวมทั้งสร๎างภูมิคุ๎มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 

๒.๒  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้ 
๑. บ๎านเมืองนําอยูํ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน๑สุขของประชาชน 
๒. สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความเข๎มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น และมีการบูรณาการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมมากข้ึน 

๔. สร๎างกลไกตรวจสอบความโปรํงใสในการบริหารจัดการองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
๒.๓  นโยบายกรมการปกครอง 

๑. สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๒. สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก๎าวหน๎า 
๓. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย 
๔. อ านวยความเป็นธรรมและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

๒.๔ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  
๑. การเสริมสร๎างการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ 
๒. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการทํองเที่ยว 
๓. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๔. การเสริมสร๎างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสูํเมืองนาํอยูํ 

๒.๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอ าเภอยางตลาด 
๑. สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ มีงานท า และมีรายได๎ในการครองชีพ 
๒. สนับสนุนผู๎ประกอบการที่มาลงทุนในท๎องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
๓. ให๎ประชาชนมีความรู๎ มีงานท า รายได๎เพียงพอตํอการครองชีพ 
๔. ให๎มีการพัฒนาด๎านแหลํงทํองเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสูปํระตูอินโดจีน 

๒.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๑.๑ แนวทางการพฒันาองค๑กรและบุคลากรในท๎องถ่ินและการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 



 

 

๔๖ 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพฒันาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและการน ามาใชป๎ระโยชน๑ 
๒.๒  แนวทางการพฒันาด๎านสาธารณะสุข 
๒.๓ แนวทางการพฒันาด๎านสังคม 
๒.๔ แนวทางการพฒันาด๎านการขจัดความยากจน 
๒.๕ แนวทางการพฒันาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดนิเพ่ือการเกษตร 
๓.๑ พัฒนาการผงัเมืองบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๒ แนวทางการพฒันาด๎านแหลํงน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพฒันาโครงสรา๎งพื้นฐาน  การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอ     
      ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพฒันาด๎านจิตใจและคุณธรรม 
๔.๓ แนวทางการพฒันาด๎านการสร๎างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพฒันาและสํงเสริมการพัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 
๕.๒ แนวทางการพฒันาสํงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพฒันาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพฒันาระบบสารสนเทศและการกระจายข๎อมูลขําวสาร  

 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
สภาพปัญหา  ความต้องการ  นโยบายและศักยภาพ 

…………………………….. 
  ๑.  สภาพปัญหา 

๑.๑  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   (ป๓ญหาคมนาคม) น้ า ไฟฟูา ความปลอดภัย  
๑.๑.๑ การคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านไมํสะดวก คือ หมูํ ๑ – ๙ 
๑.๑.๒ แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรมีไมํเพียงพอ คือ หมูํที่ ๑ – ๙ 
๑.๑.๓ ประชาชนไมํมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง คือ    
         หมูํที ่๖,๗,๘,๙ 
๑.๑.๔ น้ าทํวมพ้ืนที่ท าเกษตรเป็นบางปี คือ หมูํ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
 

 
 
 



 

 

๔๗ 
๑.๒  ปัญหาคุณภาพชีวิต  (ป๓ญหาด๎านสุขภาพ  การศึกษา การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล๎อม) 

๑.๒.๑  ป๓ญหาขยะ มลภาวะและสิ่งแวดล๎อม 
๑.๒.๒  ประชาชนจบการศึกภาคบังคับไมํได๎เรียนตํอหรือฝึกงานด๎านอาชีพ 

๑.๓  ปัญหารายได้ของประชาชน  (ป๓ญหาด๎านการผลิตและการตลาด การอาชีพ) 
๑.๓.๑  ผลผลิตทางการเกษตรและราคาตกต่ าไมํค๎ุมทุนการผลิต และไมํมีตลาดรองรับ  
          ผลผลิตที่แนํนอน 
๑.๓.๒  ไมํมีแหลํงเงินทุนเพียงพอในการลงทุนประกอบอาชีพ 
๑.๓.๓  ประชาชนไมํมีการรวมกลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 

๒.  ความต้องการของประชาชน 
๒.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๒.๑.๑  มีการคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านมีความสะดวก มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย 
 ๒.๑.๒  มีแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอทั้งฤดูฝนและฤดูแล๎ง 
 ๒.๑.๓  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินของตนเองเพ่ือใช๎เป็นหลักทรัพย๑ในการหาเงินทุนในการ 
          ประกอบอาชีพการเกษตรและอ่ืน ๆ  

๒.๒   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒.๑   มีบริการสาธารณสุขในหมูํบ๎านครอบคลุมและตํอเนื่อง 
๒.๒.๒   มีการรณรงค๑ตรวจรักษาโรคที่เป็นอันตรายตํอเนื่องทุกปี 
๒.๒.๓   อบรมและสํงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได๎หลังฤดูการท านา ท าไรํ       
           พร๎อมทั้งหาตลาดรองรับผลผลิต 
๒.๒.๔   สนับสนุน / สํงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็นให๎กับเด็ก เยาวชนและ 
           ประชาชน 

๓ .ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
๑.สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นที่ลุํมนาดอน เหมาะแกํการเพาะปลูกพืชทางการ
เกษตรกรรม ท าไรํ ท านา 
๒.ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังไมํสามารถน ามาพัฒนาเป็นการอุตสาหกรรมได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ 
    การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ (SWOT Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 

1. มีพ้ืนที่การเกษตร 
2. มีแหลํงน้ าชลประทานที่สามารถสํงน้ าเพื่อ

การเกษตร 
3. สภาพพ้ืนที่เอ้ือตํอการประกอบอาชีพเกษตร 
4. มีแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ เชํนข๎าว  
     มันส าปะหลัง และโค 
5. มีการปลูกไม๎ผลเชํน มะมํวงตามฤดูกาล  
6. มีการจัดตั้งกลุํมเกษตรกร 
7. หนํวยงานราชการมีการประสานงานที่เข๎มแข็ง 
8. เกษตรกรและกลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็งมีวิธี

ชีวิตแบบเกษตรกรและใช๎ภูมป๓ญญาท๎องถิ่น 

1. นโยบายของรัฐเอ้ือตํอภาคการเกษตรสํงเสริม
การเกษตร 

2. รัฐบาลมีการสํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
3. มีตลาดกลางในการรับซื้อ 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน๎มสูงขึ้ง 
5. มีแนวโน๎มความต๎องการเกี่ยวกับสินค๎าหรือ

ผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน เชํน มะมํวงตาม
ฤดูกาล สูงขึ้น 

6. ความต๎องการของตลาดมีแนวโน๎มสูงขึ้น 
 

จุดอํอน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พ้ืนที่การเกษตรในบางสํวนระบบชลประทาน

ในการท าการเกษตรยังไมํทั่วถึง 
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 
3. สินค๎าการเกษตรที่จ าหนํายเป็นวัตถุดิบมีราคา

ต่ า 
4. แหลํงน้ าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
5. ผลผลิตขาดคุณภาพ มีสารพิษตกค๎าง 
6. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค๎า

อยํางไร๎ทิศทางขาดการวางแผน 
7. ปริมาณผลผลิตตํอไรํอยูํในระดับต่ า เชํนมัน

ส าปะหลัง 
8. เกษตรกร ขาดทักษะ เทคโนโลยี่การผลิตที่ดี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่ไมํแนํนอน
และข้ึนอยูํกับพํอค๎าคนกลาง 

2. ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงท าให๎
ต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น 

4. ภัยคุกคามด๎านโรคทางการเกษตร โรคพืชและ
แมลงตํางๆสํงผลกระทบตํอการผลิตและ
คุณภาพผลผลิต 

5. การเมืองที่ไมํแนํนอนและยังมีความขัดแย๎งทาง
การเมือง 

 
 
 
 
 
 



 

 

๔๙ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 
1. มีการจัดระบบการศึกษา ประกอบด๎วย 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน 

2. ครอบครัวให๎ความส าคัญกับการศึกษา 
3. มีวัฒนธรรมท๎องถิ่นเปน็ของตัวเอง 
4. มีคมนาคมเชื่อมโยงทุกหมูํบา๎นสะดวกในการ

เดินทาง 
5. มีการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมีการมี

สํวนรํวม 
6. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. มีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เข๎มแข็ง สามารถสร๎าง

องค๑ความรู ๎
8. มีสถาบนัการศึกษา และสถานีอนามัยคลอบ

คลุมในพื้นที ่
9. มีหนํวยกู๎ชีพน าสํงผู๎ปุวยไปยังสถานพยาบาล 
10. มีบุคลากรที่มีความรู๎ในด๎านสวัสดิการสังคม

พร๎อมขับเคลื่อนและบูรณาการ 

1. ต าบลนาเชือกอยูํในกลุํมที่มีความเข๎มแข็งทางด๎าน
การศึกษา 

2. รัฐบาลมนีโยบายสํงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิน่ 

3. มีการก าหนดหน๎าที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
4. มีองค๑กรที่ให๎บริการสาธารณะเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง

ในงานสังคม 
5. มีการสนับสนนุการเกษตรท าให๎แรงงานคืนถิน่ 
6. มีการถํายโอนภารกิจในดา๎นตาํงๆ 
7. มีการสนับสนนุงบประมาณจากทางภาครัฐเก่ียวกับ

การบริการสังคม 
8. มีกฎหมายการกระจายอ านาจให๎ อปท.บริหารจัดการ

ในด๎านตาํงๆรวมทัง้สังคม 
9. มีงบประมาณสนับสนนุทางภาครัฐในด๎านสาธารณสุข 
10. มีนโยบายที่เอื้อตํอการจัดสวัสดกิารสังคม 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ป๓ญหาครอบครัวสํงผลตํอชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใจใสํจากผู๎ปกครองเพราะ

ต๎องไปท างานตาํงถิ่น 
3. ขาดการตํอยอดภูมิป๓ญญาท๎องถิน่และองค๑

ความรู๎ท๎องถิ่น 
4. ขาดแหลํงเรียนรู๎พื้นที่แสดงออกอยําง

สร๎างสรรค๑ 
5. การประชาสัมพนัธ๑ไมํทัว่ถึงท าให๎ประชาชน

ขาดความเข๎าใจ 
6. การบรูณาการของทุกภาคสํวนในด๎าน

ครอบครัวและสังคมไมํมีความตอํเนื่อง 
7. การจัดสวัสดิการ อุปกรณ๑ที่ทนัสมัยและ

บุคลากรมีไมํเพียงพอ 
8. การสนับสนนุและพฒันาศักยภาพในด๎าน

สังคม 

1. รายได๎ของประชาชนท าให๎ไมํสามารถสํงบุตรหลาน
เรียนตํอในระดับสูง 

2. คํานิยมในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียง 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา๎นการศึกษาของ
รัฐบาลท าให๎การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบํอย 

4. อิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติเข๎ามาท าลาย
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

5. ประชาชนมีความแตกความสามคัคี 
6. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหรือชลอตัวท าให๎คนเห็นแกํ

ประโยชน๑สวํนตนมากกวําสวนรวม 
7. ป๓ญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม ป๓ญหายา

เสพติดและป๓ญหาสุขภาพ 
8. พฤติกรรมการบริโภคไมํเอ้ือตํอการสร๎างสุขภาพ 

 
 

 
 
 



 

 

๕๐ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. มีทรัพยากรทางน้ าที่เอ้ือตํอการเกษตร 
2. มีทรัพยากรปุาไม๎จ านวน 3 แหํง 
3. มีทรัพยากรดินที่เอ้ือตํอการเกษตร 
4. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยตํอการท าการเกษตร 

1. นโยบายรัฐเอื้อตํอการสนับสนุนสํงเสริมและอนุรักษ๑      
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีหนํวยงานทางภาครัฐให๎การสนับสนุนในการ 
    ชํวยเหลือด๎านตํางๆ 
3. ประชาชนในพื้นท่ีให๎ความส าคัญตํอการอนุรักษ๑ 
4. มีการใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการบริหารจัดการ 
    อนุรักษ๑ 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 

1. พ้ืนที่การเกษตรในบางสํวนทรัพยากรน้ าใน
การท าการเกษตรยังไมํทั่วถึง 

2. ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 
3. แหลํงน้ าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
4. มีสารพิษตกค๎างในดิน 
5. ทรัพยากรปุาไม๎มีจ านวนน๎อย 
 

1.  ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมมีการ 
     เปลี่ยนแปลง 
2. มีการลักลอบตัดต๎นไม๎ 
3. มีการใช๎สารเคมีมากขึ้น 
4. การเมืองที่ไมํแนํนอนและยังมีความขัดแย๎งทาง

การเมืองท าให๎ไมํเห็นความส าคัญตํอการพัฒนา
และการอนุรักษ๑ 

 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 
1. มีการจัดระบบการมสีํวนรํวมในการจัดระเบียบภายใน

หมูํบ๎าน การจดัประชุมประชาคมคัดกรองสอดสํอง
และมีการเข๎ารํวมเวรยามหมูํบ๎าน 

2. มีสถาบันที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจดัระเบียบสังคม 
3. ครอบครัวให๎ความส าคญักับความสงบเรียบร๎อย 
4. มีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นเครื่องมอืในการบริหารก ากบั

ดูแล 
5. มีการประชุมสมัมนาแสดงความคดิเห็นมีการมสีํวน

รํวม 
6. มีศาสนาเป็นสิ่งยดึเหนี่ยวจติใจ 
7. มีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เข๎มแข็ง สามารถสรา๎งองค๑ความรู ๎
8. มีบุคลากรเพียงพอตํอการให๎ความรู๎และการเข๎า

ควบคุม 

1. ต าบลนาเชือกอยูํในกลุํมที่มีความเข๎มแข็งทางด๎านการ
มีสํวนรํวมในการจัดระเบยีบสังคม 

2. รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการจัดระเบียบสังคมและ
ความมั่นคง 

 
3. มีองค๑กรที่ให๎บริการสาธารณะเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง

ในงานสังคม 
4. มีการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่นเพื่อการจัดระเบียบ

สังคม 
5. มีการถํายโอนภารกิจในด๎านตํางๆ 
6. มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐเกี่ยวกับ

การบริการสังคมและความมั่นคง 
7. มีงบประมาณสนับสนุนทางภาครฐัในด๎านความมั่นคง

และความสงบเรยีบร๎อย 
 

 
 
 
 



 

 

๕๑ 
จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 

1. ป๓ญหาครอบครัวสํงผลตํอชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใจใสํจากผู๎ปกครองเพราะต๎อง

ไปท างานตํางถ่ิน 
3. ขาดการตํอยอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและองค๑

ความรู๎ท๎องถิ่น 
4. ขาดแหลํงเรียนรู๎พ้ืนที่แสดงออกอยําง

สร๎างสรรค๑ 
5. ประชาชนขาดจิตส านึกความมั่นคงและการ

จัดระเบียบสังคม 
6. การบรูณาการของทุกภาคสํวนในด๎าน

ครอบครัวและสังคมไมํมีความตํอเนื่อง 
7. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในด๎าน

สังคมไมํเพียงพอ 

1. รายได๎ของประชาชนท าเป็นต๎นเหตุการณ๑กํอ
ความไมํสงบและป๓ญหายาเสพติด 

2. คํานิยมในการท าให๎เป็นป๓ญหาความมั่นคง 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด๎านความมั่นคง

ท าให๎ไมสํามารถด าเนินการตํอได๎ 
4. ประชาชนมีความแตกความสามัคคี 
5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหรือชะลอเป็นสาเหตุ

ป๓ญหาความม่ังคง 
6. ป๓ญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม 

ป๓ญหายาเสพติดและป๓ญหาสุขภาพ 
7. สื่อให๎ความสนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมน๎อย

เกินไป 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

(SWOT  ANALYSIS) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
๑.  จุดแข็ง 
           ๑.   ศักยภาพของผู๎น าชุมชน ผู๎น าชุมชนของทุกหมูํบ๎านมีศักยภาพเพียงพอในการรับทราบข๎อมูลขําวสาร 
มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค๑กรท าให๎เกิดการตรวจสอบจากประชาคมต าบล 
           ๒.   ความรํวมแรงรํวมใจของชุมชนในการจัดงานตําง ๆ โดยมีศูนย๑รวมจิตใจอยูํที่วัด เชํน การจัดประเพณี
สงกรานต๑และงานวันผู๎สูงอายุ 
            ๓.    สถานที่ตั้งมีเส๎นทางคมนาคมผํานหลายสาย องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี มีสภาพภูมิประเทศสํวน
ใหญํเป็นที่ราบลุํมเหมาะแกํการเพาะปลูก พืชทางการเกษตรกรรมท านาและเลี้ยงสัตว๑ และเป็นเส๎นทางผํานไปได๎
หลายอ าเภอ เชํน อ าเภอกมลาไสย อ าเภอฆ๎องชัย 
๒.  จุดอ่อน 
         ๑.  ประชาชนยังไมํให๎ความรํวมมือในการพัฒนาเทําท่ีควร 
           ๒.  ประชาชนไมํมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
           ๓. ประชาชนสํวนมากขาดการรวมกลุํมกันให๎เข๎มแข็ง ท าให๎ขาดโอกาสในการได๎รับงบประมาณอุดหนุน
จากหนํวยงานของรัฐ 
          ๔.  ผลิตผลทางการเกษตรราคาต่ า 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ๑.  โอกาส 
         ๑.  แนวนโยบายการชํวยเหลือจากหนํวยงานของรัฐในหลายโครงการ เชํน การรับจดทะเบียนคนยากจน
และป๓ญหาสังคมแบบบูรณาการที่ใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับน าไปแก๎ป๓ญหาในภาพรวม 
         ๒.  มีพ้ืนที่ติดกับชุมชนเมือง เชํน อ าเภอยางตลาด ตัวจังหวัดกาฬสินธุ๑ท าให๎ประชาชนได๎รับรู๎ขําวสารที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 
๒.  อุปสรรค 
        ๑.  ภัยธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าทํวม ท าให๎พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกไว๎ได๎รับความเสียหาย 

๒.  การรับเอาวัฒนธรรมจากชุมชนในเมืองและเมืองหลวงเข๎ามาใช๎ในการด ารงชีวิตมากขึ้น เชํน การเห็น
แกํตัวมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบผู๎อ่ืน 

๓.  การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลาง และกลุํมนายทุน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๓ 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด๎านการบริหารการ
ปกครอง ความมั่นคง การ
อ านวยการ ความยตุิธรรม 

 

๑.๑ แนวทางการพฒันาองค๑กร
และบุคลากรในท๎องถ่ินและ

การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
 

แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษา 
 
 

- 
 

๑.๒ แนวทางการรักษาความ 
สงบภายใน 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองชําง 

๒ ด๎านทรัพยากรมนุษย๑และ
สิ่งแวดล๎อม 
 

๒.๑ แนวทางการพฒันา ด๎าน
สาธารณสุข 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
  

กองคลัง 
กองชําง 

๒.๒ แนวทางการพฒันา  ด๎าน
สังคม 
 

แผนงานสรา๎งความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
  

กองคลัง 
กองชําง 

๒.๓ แนวทางการพฒันาด๎าน
ศาสนา  ประเพณี  และ
วัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองชําง 

๒.๔ แนวทางการพฒันาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

แผนงานสรา๎งความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๔ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๓ ด๎านผงัเมืองและการใช๎ที่ดนิ
เพื่อการเกษตร 

 

 ๓.๑ การพัฒนาผงัเมืองและการ  
 ใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
  

กองคลัง 
กองชําง 
กองการศึกษา 

 ๓.๒ แนวทางการพฒันาด๎าน  
 แหลํงน้ า 
 

แผนงานการเกษตร  กองชําง ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

 ๓.๓ การพัฒนาการ   
  เกษตรแบบ 
บูรณาการ 

แผนงานการเกษตร  กองชําง ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

๔  ด๎านการสร๎างความเขม๎แข็ง 
 ของชุมชนและการพัฒนา 
 ที่ยั่งยืน 
 

 ๔.๑ แนวทางการพัฒนา 
 โครงสรา๎งพื้นฐาน การปรับปรุง  
 บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า   
 ทํอระบายน้ า 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 กองชําง ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด๎าน
การสร๎างชุมชนปลอด
ยาเสพย๑ติดและอาชญากรรม 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองชําง 
กองการศึกษา 

๕  ด๎านเศรษฐกิจฐานราก 
 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาและ
สํงเสริมการพัฒนาอาชีพให๎แกํ
ประชาชน 

แผนงานสรา๎งความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

๖  ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศและ  
 การศึกษา 
 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสาร
สน เทศและการกระจายข๎อมลู
ขําวสาร 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 
กองการศึกษา 
 

- 

 
 

 



 

 

 



๕๗ 
 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประชุมชี้แจงท าความเขา๎ใจ
เพื่อสร๎างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายตาม
โครงการสร๎างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงาม 

จํายตามโครงการสร๎าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงาม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนครั้งที่
จัดประชุม 

สร๎างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงาม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง/พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได๎ 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง 

พัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง ของ 
อบต.นาดี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การ
บริหารงาน
คลัง ของ 
อบต.นาดี 

พัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารงานคลัง 
ของ อบต.นาด ี

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการจํายคําใช๎จาํยในการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชกิสภาทอ๎งถิ่น  
รวมทั้งการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  
 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น  
 

การเลือกตั้งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมใน
พื้นที่ อบต. 

นาดี 

ได๎ทราบถึงป๓ญหาและ
ความต๎องการเรื่อง และ
สามารถแกป๎๓ญหาได๎
ถูกต๎อง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



 

 

๕๙ 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจํายคําใช๎จํายในการจัดกจิกรรม
ในการประชาสมัพันธ๑เชิญชวนหรืออ านวย
ความสะดวกให๎กับประชาชน 
 

เพื่อจํายคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพนัธ๑
เชิญชวนหรอือ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

จํายคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมในการ
ประชาสัมพนัธ๑เชญิชวน
หรืออ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนกจิกรรม
ที่ด าเนินการ 

การจดักจิกรรมในการ
ประชาสัมพนัธ๑เชญิชวน
หรืออ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจํายคําใช๎จํายในการจัดท า
โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน
กลุํมเปูาหมายเกี่ยวกับระเบียบขอ๎
กฎหมายและศนูย๑รับเรือ่งร๎องเรียน ร๎อง
ทุกข๑ตํางๆ ขององค๑การบริหารสํวนต าบล
นาด ี
 

เพื่อจํายคําใช๎จํายในการจัดท า
โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนกลุํมเปูาหมาย
เกี่ยวกับระเบียบข๎อกฎหมาย
และศูนย๑รับเรือ่งรอ๎งเรียน รอ๎ง
ทุกข๑ตํางๆ ขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลนาด ี

จํายคําใช๎จํายในการจัดท า
โครงการอบรมให๎ความรู๎
แกํประชาชน
กลุํมเปูาหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบข๎อกฎหมายและ
ศูนย๑รับเรือ่งรอ๎งเรียน ร๎อง
ทุกข๑ตํางๆ ขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลนาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนกจิกรรม
ที่ด าเนินการ 

ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกับระเบียบข๎อ
กฎหมายและศนูย๑รับ
เรื่องร๎องเรียน รอ๎งทกุข๑
ตํางๆ ขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลนาด ี
 

ส านักปลัด 

๖ 
 

โครงการจํายเป็นคําจัดซ้ือพวงมาลา 
กระเช๎าดอกไม๎ พานพุํมและกระเช๎า
ของขวัญเพือ่ใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ ของ 
อบต. 

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือพวงมาลา 
กระเช๎าดอกไม๎ พานพุํมและ
กระเช๎าของขวัญเพือ่ใช๎ใน
กิจกรรมตําง ๆ ของ อบต. 

จัดซื้อพวงมาลา กระเช๎า
ดอกไม๎ พานพุํมและ
กระเช๎าของขวัญเพือ่ใช๎ใน
กิจกรรมตําง ๆ ของ อบต. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนกจิกรรม
ที่ด าเนินการ 

มีพวงมาลา กระเช๎า
ดอกไม๎ พานพุํมและ
กระเช๎าของขวัญเพือ่ใช๎
ในกิจกรรมตําง ๆ ของ 
อบต. 

ส ำนกัปลดั 

๗ โครงการจํายเป็นคําใช๎จํายในการจดัท า
ประกนัภัยรถยนต๑สวํนกลาง  
และรถกู๎ชีพกู๎ภัย (EMS) ขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลนาดี  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดท าประกนัภัยรถยนต๑
สํวนกลาง และรถกู๎ชีพกู๎ภัย 
(EMS) ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบลนาด ี

จัดท าประกนัภัยรถยนต๑
สํวนกลาง และรถกู๎ชีพ
กู๎ภัย (EMS) ขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลนาด ี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนกจิกรรม
ที่ด าเนินการ 

จัดท าประกนัภัยรถยนต๑
สํวนกลาง และรถกู๎ชีพ
กู๎ภัย (EMS) ขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลนาด ี

ส ำนกัปลดั 

๘ โครงการจัดเก็บข๎อมูลพืน้ฐานและจัดท า
แผนชมุชนการจัดประชมุประชาคมแผน
ชุมชน สนับสนนุการขับเคลือ่นแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ  และแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ 

เพื่อจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานและ
จัดท าแผนชมุชนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชมุชน สนับสนนุ
การขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ  และ
แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ 

จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐานและ
จัดท าแผนชมุชนการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน สนับสนนุการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนกจิกรรม
ที่ด าเนินการ 

จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐาน
และจัดท าแผนชุมชน
ประชาคมแผนชมุชน 
สนับสนุนการขับเคลือ่น
แผนชมุชน 

และแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ 

ส ำนกัปลดั 



 

 

๖๐ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการจํายเงินสงเคราะห๑ผู๎ปุวย
เอดส ในพื้นที่ต าบลนาด ี
   

เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพผู๎ปวุย
เอดส๑ จ านวน ๑๐ รายๆ ละ 
๕๐๐ บาท/เดือน . 
รวม ๑๒ เดือน 

ผู๎ปุวยเอดส๑ จ านวน 10 
รายๆ ละ ๕๐๐ บาท/
เดือน . 
รวม ๑๒ เดือน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู๎ปุวยเอดส๑ 
จ านวน ๑๐ 
รายๆ ละ ๕๐๐ 
บาท/เดอืน . 
รวม ๑๒ เดือน 

ผู๎ปุวยเอดส๑ จ านวน 
๑๐ รายๆ ละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน . 
รวม ๑๒ เดือน 

อบต.นาดี 

๑๐ โครงการจํายเงินส าหรับสนับสนุนการ
สร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

เพื่อจํายเป็นเงินส าหรับ
สนับสนุนการสร๎าง
หลักประกันรายได๎  
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุภายในพื้นที ่
ต าบลนาดี   

ผู๎สูงอายุ ภายในพื้นที ่
ต าบลนาดี   

๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ผู๎สูงอายุ 
ภายในพื้นที ่
ต าบลนาดี   

ผู๎สูงอายุ ภายในพื้นที ่
ต าบลนาดี   

อบต.นาดี 

๑๑ โครงการจํายเงินส าหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมแกํผู๎พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อจํายเป็นเงินส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมแกํผู๎พิการหรือทุพพล
ภาพ  
ภายในพื้นที ่ต าบลนาดี    

ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ  
ภายในพื้นที ่ต าบลนาดี    

๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ผู๎พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
ภายในพื้นที ่
ต าบลนาดี    

ผู๎พิการหรือทุพพล
ภาพ ภายในพื้นที่ 
ต าบลนาดี    

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการจัดซ้ือ/ติดตั้งชุดเครื่องขยาย
เสียง/เสียงตามสายประจ าหมูํบ๎านใน
พื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙  

เพื่อติดต้ัง/ซํอมแซมเครื่อง
ขยายเสียงประจ าหมูํบ๎าน 
ภายในพื้นที่ต าบลนาด ี 
หมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อติดต้ัง/ซํอมแซม
เครือ่งขยายเสียงประจ า
หมูํบ๎าน ภายในพื้นที่
ต าบลนาดี  
หมูํที่ ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ วัสดุอุปกรณ๑
ติดต้ัง/

ซํอมแซม 
เครื่องขยาย
เสียงประจ า

หมูํบ๎าน 

วัสดุอุปกรณ๑ติดต้ัง/
ซํอมแซม เครื่องขยาย
เสียงประจ าหมูํบา๎น 

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏบิัติการรํวม
ในการชํวยเหลอืประชาชนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในระดับอ าเภอ
ยางตลาด 
 

เพื่ออุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ระดับอ าเภอยางตลาด 

อุดหนุนศูนย๑ปฏบิัติการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ระดับอ าเภอยางตลาด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ศูนย๑
ปฏิบัติการรํวม

ในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในระดับ

อ าเภอยางตลาด 

ส านักปลัด 



 

 

๖๑ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ 
 

 โครงการลดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาลปี
ใหมํและสงกรานต๑     
เพื่อจํายเป็นคําอาหารและน้ าดื่ม/
กาแฟ ในการปฏิบัติหนา๎ที่ของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรือน
ต าบลนาด ี

เพื่อจํายตามโครงการลด
อุบัติเหตุในชํวงเทศกาลปี
ใหมํและสงกรานต๑     
เพื่อจํายเป็นคําอาหารและ
น้ าดื่ม/กาแฟ ในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือนต าบลนาด ี

คําคําอาหารและน้ าดื่ม/
กาแฟ ในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือนต าบลนาดี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน อปพร.
ที่ปฏิบัติหน๎าที ่

มี อปพร.ที่ปฏบิัติ
หน๎าทีให๎ความสะดวก
และปูองกันอันตราย
ในชํวงปีใหมํและ
สงกรานต๑ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๔ 
 

โครงการจํายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 
อบต.นาดี 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น อบต.นาด ี

 จํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ๎งถิ่น 
อบต.นาดี 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น อบต.
นาดี 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น อบต.
นาดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๕ 
 

โครงการจํายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ จํายเงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น 

จํายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 

 
 



 

 

๖๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ด้านการบริการการปกครอง  ความม่ันคงการอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี  ๒การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจํายคําใช๎จาํยในกรณีฉกุเฉิน
หรือเพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเรํงดํวนที่มิ
อาจคาดการณ๑ได๎ลํวงหน๎า   
 

เพื่อจํายคําใช๎จํายในกรณี
ฉุกเฉินหรือเพื่อบรรเทา
ความเดือนร๎อนของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็น
เรํงดํวนที่มิอาจคาดการณ๑ได๎
ลํวงหน๎า   

จํายในกรณีฉกุเฉินหรือ
เพื่อบรรเทาความเดือน
ร๎อนของประชาชนใน
เหตุจ าเป็นเรํงดํวนที่มิ
อาจคาดการณ๑ได๎
ลํวงหน๎า   
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครั้งที่
เกิดภัยพิบัติใน

พื้นที่ 

บรรเทาความเดือน
ร๎อนของประชาชนใน
เหตุจ าเป็นเรํงดํวนที่มิ
อาจคาดการณ๑ได๎
ลํวงหน๎า   
 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการจํายคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงาน
ชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของ
สมาชิก อปพร.ผู๎ปฏิบัติงาน
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยฯ 

จํายคําตอบแทนแกํ อป
พร.อบต.นาดี  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คําตอบแทน 
อปพร. 

มีคําตอบแทนให๎แกํ 
อปพร.ผู๎ปฏิบัติหนา๎ที ่

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการอยูํเวรยามเฝูาระวัง 
 ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย๑  
 สินของประชาชนประจ าศูนย๑  
 อปพร. 

เพื่อเป็นการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภยัที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในต าบล 

จัด อปพร. อยูํเวรยาม 
ตลอด ๒๔  ชัว่โมง  

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ความสงบ
เรียบร๎อยของ 
ประชาชนใน

พื้นที่ 

เกิดความสงบเรียบร๎อย 
ของชุมชนและสามารถ 
ปูองกันภัยทีอ่าจจะ 
เกิดขึ้นได๎ทันทํวงที 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 



 

 

๖๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๑การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา/ลานกีฬา
ประจ าหมูํบา๎น ภายในต าบล 
นาดีหมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

จัดหาสถานทีก่ํอสร๎าง
สนามกีฬาประจ า
หมูํบ๎าน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

สถานที่ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

-หนํวยงานอื่น 
-ส านักปลัดฯ 

๒ โครงปูองกันและควบคุมโรคพิษ         
สุนัขบ๎า 

เพื่อให๎ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎า 

จัดอบรมและ
ประชาสัมพันธ๑เกีย่วกับ
การปูองกันโรค 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ๎า 

-ส านักปลัดฯ 

๓ โครงการกํอสร๎างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อน ากากมาเป็นปุย๋  

เพื่อให๎ มีระบบกํอสร๎างสิ่ง
ปฏิกูลที่ถกูสุขลักษณะ   

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อน ากากมาเป็นปุย๋ 

๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนอยูํเป็นสุข
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองชําง 
 

๔ โครงการก าจัดขยะมูลฝอย/ขยะเปียก 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย /
ขยะเป๓ยก สิ่งปฏกิูล และน้ า
เสีย ในพื้นที่ต าบลนาด ี 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ําย
ตามโครงการก าจัดขยะ
มูลฝอยขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย ใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล ขยะ
เปียก และน้ า
เสีย ในพื้นที่
ต าบลนาด ี

โครงการก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏกิูล 
ขยะเปียก และน้ าเสีย 
ในพื้นที่ต าบลนาด ี

ส านักปลัด 

 



 

 

 

๖๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประ 
สงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจํายคําใช๎จาํยส าหรับส ารวจ
ข๎อมูลสัตว๑ และขึ้นทะเบียนสัตว๑ ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบ๎า 

เพื่อจํายคําใช๎จํายส าหรับ
ส ารวจข๎อมูลสัตว๑ และขึ้น
ทะเบียนสัตว๑ ตามโครงการ
สัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบ๎า 

จํายคําใช๎จาํยส าหรับ
ส ารวจข๎อมูลสัตว๑ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว๑ ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ๎า 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  จ านวนข๎อมูล
สัตว๑ 

ส ารวจข๎อมูลสัตว๑ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว๑ ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ๎า 

-ส านักปลัด 

๖ โครงการจํายคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยํางเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

เพื่อจํายคําใช๎จํายในการ
ด าเนินการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 
 

จํายคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินการปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยาํงเข๎มแข็ง
และยั่งยืน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  จ านวนผู๎ขาด
สารไอโอดีน
ลดลง 

ด าเนินการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยําง
เข๎มแข็งและยั่งยืน 

-ส านักปลัดฯ 
 

๗ โครงการจํายคําใช๎จาํยในการสํงเสริม
การด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย๑ฉกุเฉินขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จํายคําใช๎จาํยในการสํงเสริม
การด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

จํายคําใช๎จาํยในการ
สํงเสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการ
ระบบการแพทย๑ฉกุเฉิน
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บริหารจัดการ
ระบบ
การแพทย๑
ฉุกเฉินของ
องค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

การด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย๑ฉุกเฉินของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

-ส านักปลัดฯ 

 
 
 



 

 

 
 

๖๕ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการจํายเป็นคําใช๎จาํยใน
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่ิง
ปฏิกูล  
 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายใน
การศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการส่ิงปฏิกูล  
 

จํายเป็นคําใช๎จาํยใน
การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการส่ิงปฏกิูล  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการศึกษา
ดูงาน 

การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการส่ิง

ปฏิกูล 

-ส านักปลัด 

๙ โครงการจัดซ้ือที่ดินส าหรับกํอสร๎าง
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช๎เป็นปุ๋ย 

เพื่อจัดซื้อที่ดินส าหรับ
กํอสร๎างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช๎เป็นปุ๋ย 

จัดซื้อที่ดินส าหรับ
กํอสร๎างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช๎เป็นปุ๋ย 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จัดซื้อที่ดิน ที่ดินส าหรับกํอสร๎าง
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อน ากาก 
มาใช๎เป็นปุ๋ย 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการจํายคําใช๎จาํยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว๑ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา๎ 

จํายคําใช๎จาํยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว๑
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ๎า 

จํายคําใช๎จาํยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว๑
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพษิสุนัขบ๎า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ โครงการ
สัตว๑ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย
จากพษิสุนัข
บ๎า 

ขับเคลื่อน
โครงการสัตว๑
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ๎า 

ส านักปลัด  

๑๑ โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
 ด๎านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ

ด๎านสาธารณสุข 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ําย
ตามโครงการ

พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

จ านวน ๙ หมูํบ๎าน ๆ 
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
หมูํบ๎านที่
ได๎รับการ
อุดหนุน 

คําใช๎จํายตาม
โครงกา

พระราชด าริ
ด๎าน

สาธารณสุข 
จ านวน ๙

หมูํบ๎าน ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

หมูํที่ ๑-๙ 
ต าบลนาด ี

 



 

 

 
๖๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒การพัฒนาด้านสังคมและการขจัดความยากจน 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าคําพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

เพื่อจัดท าคําพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค๑กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่ 

จัดท าคําพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค๑กร
ปกครองสวํนท๎องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีพิกัดแนว
เขตการ
ปกครองของ
องค๑กร
ปกครองสวํน
ท๎องถิ่น 

มีพิกัดแนวเขต
การปกครอง
ขององค๑กร
ปกครองสวํน
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

มีพิกัดแนวเขต
การปกครองของ
องค๑กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่ 

๒ โครงการด าเนินงานตามภารกิจที่  
 ได๎รับการถํายโอนตามแผนปฏิบัติ  
 การก าหนดขั้นตอนการกระจาย  
 อ านาจให๎แก ํอปท. 

เพื่อด าเนนิงานตามภารกิจที่
ได๎รับการถํายโอนฯ 

ด าเนนิงานตามภารกิจที่
ได๎รับการถํายโอนฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนนิงาน
ตามภารกิจที่
ได๎รับการถําย
โอนฯ 

ด าเนนิงานตาม
ภารกจิที่ได๎รับ
การถาํยโอนฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

ด าเนนิงานตาม
ภารกจิที่ได๎รับ
การถาํยโอนฯ 

๓ โครงการสํงเสริมการด าเนินงาน พัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงในครัวเรือน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการด าเนนิชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎และ 
สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู,๎การ 
ใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิน่,การ
สํงเสริม 
อาชีพ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนใน
พื้นที ่
ด าเนนิชีวิตตาม 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนสามารถ 
ด าเนนิชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงได๎ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 ประชาชนในพื้นที ่
ด าเนนิชีวิตตาม 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

๖๗ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ / อนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว 
และสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชนิีนาถ 

คําใช๎จํายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยํูหัว และสมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชนิีนาถ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คําใช๎จํายตาม
โครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ 

คําใช๎จํายตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยํูหัว และสมเด็จ
พระนางเจ๎า
พระบรมราชนิีนาถ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕ โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

พื้นท่ีอบต.นา
ดี สะอาด 
ปราศจาก
ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

พื้นท่ีอบต.นาดี 
สะอาด ปราศจาก
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖ โครงการจํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

จํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

จํายเงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๗ โครงการ/กิจกรรมด๎านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อจํายโครงการ/
กิจกรรมด๎านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ด๎านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๘ โครงการสังคมสงเคราะห๑ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผ๎ูด๎อยโอกาส
และครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อย และผู๎
ไร๎ที่พ่ึง   

เพื่อจํายตามโครงการ
สังคมสงเคราะห๑ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ครอบครัวผ๎ูมีรายได๎น๎อย 
และผู๎ไร๎ที่พ่ึง   

จัดโครงการสังคม
สงเคราะห๑ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ครอบครัวผู๎มีรายได๎
น๎อย และผู๎ไร๎ที่พึ่ง   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 



 

 

๖๘ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการบ ารุงรักษาและสํงเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาด ี

เพื่อจํายตามโครงการ
บ ารุงรักษาและสํงเสริม
อาชีพของประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาด ี

-โครงการสํงเสริม
เกษตรอินทรีย๑ 
-โครงการสํงเสริมการ
จัดท าปุ๋ยสั่งตัด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนย๑กลางใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุกชํวงวัย 

อบต.เป็นศูนย๑กลาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกชํวงวยั 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๐ โครงการสํงเสริมอาชีพในชุมชน ปลูก
ผักปลอดสารพิษ  

เพื่อจํายตามโครงการ
สํงเสริมอาชีพในชุมชน ปลูก
ผักปลอดสารพิษ  

โครงการสํงเสริมอาชีพ
ในชุมชน ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
เกษตรกรที่
ปลูกผัก 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาดี มีผัก
ปลอดสารพิษไว๎
บริโภค  

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๑ โครงการตลาดชุมชนข๎างคลอง
ชลประทาน หมูํที ่ ๙ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎
ประชาชนมีรายได๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

สนับสนุนและสร๎าง
รายได๎ให๎ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีที่แลกเปลี่ยน
สินค๎าและมี
รายได๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีที่
แลกเปลี่ยนสินค๎าและ
มีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๒ โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาด ี

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลนาดี 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาดี 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ งบประมาณใน
การด าเนิน 
 กิจกรรมเพยีงพอ 

 โครงการสวัสดิการ 
ต าบลนาดีมี งบประมาณ
ในการด าเนิน 
 กิจกรรมเพยีงพอ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๓ โครงการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รักปาุ รักษาแผํนดิน” 

เพื่อจํายตามโครงการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ “รกั
น้ า รักปาุ รักษาแผํนดิน” 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ “รักน้ า รกัปุา 
รักษาแผํนดิน” 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการฯ 

 ด าเนินกิจกรรมตาม 
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการค๎ุมครอง ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ 
 

เพื่อค๎ุมครอง ดูแล 
บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ควบคุมและลดมลพิษ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ 
 

บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ควบคุม
และลดมลพิษ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ด าเนินกิจกรรม   
 ตามโครงการฯ 

 ด าเนินกิจกรรมตาม    
 โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 



 

 

๖๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที๒่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม         
แนวทางท่ี๓การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม          

ที ่ โครงการ วัตถุประ 
สงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวนัผู๎สูงอายุและสงกรานต๑ เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของปวงชน 

จ านวนครั้งที่จัดท าจ านวน 
๓  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรมที่
จัดขึ้น 

เป็นการรดน้ าด าหัว
ผู๎ใหญํและเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท๎องถิน่ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดกิจกรรมส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาประเพณแีละงานรฐัพิธี
ตําง ๆ   

เพื่อเป็นการอนุรกัษ๑และสํงเสริม 
ให๎กับประชาชนเห็นความส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา 

จักกิจกรรมทกุกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา
ภายในต าบล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรมที่
จัดขึ้น  

เป็นการอนุรกัษ๑ให๎กับ
ประชาชนเห็น
ความส าคญัในทาง
พระพุทธศาสนา 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการจัดนิทรรศการผลิตผลทาง
การเกษตร 
(บุญคูณลาน)  

เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และสร๎างความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดนทิรรศการผลผลิตทาง
การเกษตร  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนน า
ผลผลิตทางการ
เกษตรเข๎า
รํวมงาน 

ประชาชนมีทีแ่สดง
ผลิตผลทางการเกษตร
และมรีายได๎เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการปกปูองสถาบันชาต ิ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการปกปูองสถาบันของ
ชาต ิ

โครงการปกปูองสถาบัน
ของชาต ิ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี   
 จิตส านกึในสถาบัน 
 ของชาต ิ

ประชาชนมีจิตส านึกใน
สถาบันของชาต ิ

ส านักปลัด 

 



 

 

 

๗๐ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ต าบลนาด ี

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจดั
งานประเพณีลอยกระทง  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจดังานประเพณีลอย
กระทง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เพื่อจาํยเป็น   
 คําใช๎จําย  ในการ  
 จัดงาน ประเพณี  
 ลอยกระทง 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

ส านักปลัด 

๗ โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพทิักษ๑
รักษาไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ๑รักษาไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ 

 จัดกจิกรรมอนัเป็นการ
พิทักษ๑รักษาไว๎ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี   
 จิตส านกึในสถาบัน 

 ของชาต ิ

จัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ๑รักษาไว๎ซึ่งชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๓ สํงเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 
ยุทธศาสตร๑ที่  ๓ด๎านผังเมืองและการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๑การพัฒนาด๎านผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีมี
ระบบการจัดเกบ็ตาม
เปูาหมายทีก่ าหนด 

จัดท าแผนที่ภาษ ี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได๎
ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนด 

การจัดเก็บภาษีได๎
ตามเปูาหมายก าหนด
ได/๎เพิ่มรายได๎ให๎แกํ
หนํวยงาน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดอี าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภยั 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ด้านผังเมืองและการเกษตร 

แนวทางที่  ๒การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการขุดลอกหนองน้ าภายในต าบล
นาดี 

-เพื่อให๎หนองน้ าไมํต้ืนเขิน 

-เพื่อใช๎ในการเกษตร 

-ขุดลอกหนองโดน 

-ขุดลอกหนองเบ็น 

-ขุดลอกหนองกะสา 

-ขุดลอกหนองนาดี 

-ขุดลอกเลิงไกํโอก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากข้ึน 

หนองน้ าไมํต้ืนเขินมีน้ า
เพียงพอตํอการเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒ โครงการติดต้ังเครื่องสูบน้ าด๎วยระบบ
ไฟฟูา 

เพื่อให๎เกษตรกร หมูํที่ ๑-๙ ต าบล
นาดี มีน้ าใช๎สะดวกสบายและทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องสูบน้ าด๎วยระบบ
ไฟฟูา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงประปาหมูํบ๎าน
ให๎มีน้ าสะอาดอุปโภค/บริโภคม.๑-๙ 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช๎อุปโภค/บริโภค 

ปรับปรุงประปาให๎น้ าสะอาด 

ประปาหมูํ ม. ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช๎ประโยชน๑จาก

ระบบประปามากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าประปาที่
สะอาดอุปโภค/บริโภค 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 



 

 

 
 

๗๓ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการปรับปรุง ซํอมแซมคลองสํงน้ า
ทุกสายภายในต าบลนาดี 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร ได๎อยํางทั่วถึง  

ปรับปรุง ซํอมแซมคลองสํง
น้ ายาว ๒,๐๐๐ม. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากข้ึน 

ประชาชนได๎มีน้ าใช๎ท า
การเกษตรอยํางเพียงพอและ

การ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕ โครงการขุดลอก/ก าจัดวัชพืชในแหลํง
น้ า 

-เพื่อให๎แหลํงน้ าสะอาด   -หนองโดน-หนองนาดี  

-หนองเบ็น-หนองกะสา 

-เลิงไกํโอก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากข้ึน 

แหลํงน้ าสะอาด และ
ปลอดภัยในการใช๎ประโยชน๑

จากแหลํงน้ า 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖ โครงการติดตั้งเครือ่งสูบน้ า ของ 
อบต.นาด ี

-เพื่อให๎มนี้ าในการผลิตน้ า 
ประปาใช๎ในหมูํบ๎านได๎อยําง
ทั่วถึง 

ติดตั้งเครือ่งสูบน้ าพร๎อม
ด าเนนิการสูบน้ า 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากขึน้ 

มีน้ าในการผลติน้ า 
ประปาใช๎ในหมูํบ๎านได๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗ โครงการขุดลอกคูคลอง /คลองสํงน้ า
ชลประทานและซํอมบ ารุงทกุสายใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยํางสะดวก 
สบาย และยังใช๎ระบายน้ าออก
จากพืน้ทีก่ารเกษตร 

ขุดลอกคลองสํงน้ าภายใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากขึน้ 

ประชาชนไดม๎ีน้ าใชท๎ า
การเกษตรอยํางเพียงพอ
และการระบายน้ าเกิด
ความสะดวกมากขึน้ 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๔ 
 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการดาดคลองคอนกรีต  คูสํงน้ า 
ม.๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมนี้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

ดาดคลองคอนกรีต ม.๑-๙ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช๎ประโยชน๑น้ า
มากขึน้ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๙ โครงการจัดซือ้เครื่องสูบน้ า เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยํางสะดวก 
สบาย และยังใช๎ระบายน้ าออก
จากพืน้ทีก่ารเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ๓ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากขึน้ 

ประชาชนได๎ใชน๎้ าท า
การเกษตร ได๎อยําง
สะดวก สบาย และยังใช๎
ระบายน้ าออกจากพืน้ที่
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๐ โครงการเจาะบํอบาดาลเพื่อผลติ
ระบบประปาหมูํบ๎าน ภายในพืน้ที่
ต าบลนาดี หมูทํี่ ๑-๙   

เพื่อให๎ประชาชนมนี้ าใช๎ในการ
อุปโภค/บริโภค และการเกษตร
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ 

เจาะบํอบาดาลเพื่อผลติ
ระบบประปาหมูํบ๎าน ภายใน
พื้นที่ต าบลนาดี หมูทํี่ ๑-๙   

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช๎ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากขึน้ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/บริโภค และ
การเกษตรอยํางทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๑ โครงการติดตั้งวาวน้ าเป็นจุด ๆ  เพื่อติดต้ังวาวน้ าเป็นจุด ๆ 
หมูํที่ ๑-๙ 

ติดต้ังวาวน้ า หมูํที่ ๑-๙ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑จาก
น้ าประปาเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ในเวลาน้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๑๒ โครงการซํอมแซมคลองซอยสาย
คลอง ๑R– ๒ L – RMC จ านวน 
๕ จุดหมูํที่ ๖ จุดที่ ๑ ทํอ ๓๘ 
ระยะทาง ๒ กม.จุดที ่๒ ทํอ ๔๐ 
ระยะทาง ๑ กม. จุดที่ ๓ ทอํ ๔๒ 
ระยะทาง ๒.๕ กม. จุดที่ ๔ ทอํ 
๔๔ ระยะทาง ๕ กม. จุดที ่๕ ทํอ 
๔๖ ระยะทาง ๕๐๐ กม.  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยาํงทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ซํอมแซมคลองซอย สายคลอง
๑R– ๒ L – RMC จ านวน ๕ 
จุดหมูํที่ ๖  

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑จาก
คลองสํงน้ ามาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยาํง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลอง 
๑R ๒LRMC จุดกิโล ๑๑ ทอํ ๓๑ 
บริเวณสวนนายส าราญ  พิชัยเชิด 
หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ าเพื่อ
การเกษตรอยาํงทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงซํอมแซมคลอง ๑R ๒
LRMC จุดกโิล ๑๑ ทํอ ๓๑ 
บริเวณสวนนายส าราญ  พิชัย
เชิด หมูํที่ ๗  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑จาก
แหลํงน้ ามากขึ้น 

ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยาํง
สะดวก สบาย และ
ยังใชร๎ะบายน้ าออก
จากพื้นทีก่ารเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการกํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน 
ระบบเปิด และระบบปิด  

เพื่อปูองกันน้ าทวํมขัง และ
เป็นการระบายน้ าได๎รวดเร็ว 

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน 
ระบบเปิด และระบบปิด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชากรที่ไดร๎ับ
ประโยชน๑มากขึน้ 

ประชากรที่ได๎รับ
ประโยชน๑มากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

๗๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ด้านผังเมืองและการเกษตร 

แนวทางท่ี  ๓การพัฒนาด้านเกษตรแบบบูรณาการ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข๎าวและผลิตข๎าวพันธุ๑ดี/ 
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อให๎เกษตรกรเกิดการเรียนรู๎ 
ลดต๎นทนุการผลิตเพื่อผลติข๎าว
คุณภาพสูง ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพสูง 

ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตพนัธ๑
ข๎าวคุณภาพ และผลผลิตทางการ
เกษตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึน้ 

เกษตรกรสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการผลิตข๎าว
ให๎มีคุณภาพได๎ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย๑ถํายทอด
เกษตรฯ 

๒ โครงการไรนําสวนผสมและ
การเกษตรผสมผสาน 

-เพื่อลดความเสี่ยงการผลิตพืช
อยํางเดียว  
-เกษตรกรมีรายได๎อยําง
ตํอเนื่อง 

อบรมถํายทอดความรูเ๎กี่ยวกับ
การบริหารจัดการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึน้ 

เกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการเกี่ยวกับไรนําสวน
ผสมและเกษตรแบบ
ผสมผสานได ๎

ส านักปลัดฯ 
ศูนย๑ถํายทอด
เกษตรฯ 

๓ โครงการหมูํบ๎านเกษตรอนิทรีย๑ -เพื่อไมํให๎ผลผลิตพืชมีสารพิษ
ตกค๎าง 
-เพื่อไมํให๎เป็นอันตรายตํอ
ผู๎บริโภค 

จัดอบรมถํายทอดความรู๎เรื่อง
เกษตรอนิทรีย๑ 

๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึน้ 

ผลผลิตพืชมสีารพิษ
ตกค๎างและไมํเป็น
อันตรายตํอผู๎บรโิภค 

ส านักปลัดฯ 
ศูนย๑ถํายทอด
เกษตรฯ 

 
 



 

 

๗๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการกํอสร๎างลานตาก
ผลผลิตการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎างลานตากผลผลิต
การเกษตร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึ้น 

เกษตรกรสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการผลิต
ข๎าวให๎มีคุณภาพได๎ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย๑
ถํายทอด
เกษตรฯ 

๕ โครงการสํงเสริมการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายตาม
โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในต าบลนาดี
มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
จากการด าเนินโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึ้น 

เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการเกีย่วกับ
ไรํนาสวนผสมและ
เกษตรแบบผสมผสาน
ได๎ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย๑
ถํายทอด
เกษตรฯ 

๖ โครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ
และเทคโนโลยี EM 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ 
และลดต๎นทุนการผลิต 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มมาขึ้น 

เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎น าไป
ประยุกต๑ใช๎เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

ส านักปลัดฯ
ศูนย๑
ถํายทอด
เกษตรฯ 

๗ โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจา๎ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อการสํงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรม
พืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ๑พันธกุรรมพืช 
อันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
ด าเนินกิจกรรม 

การสํงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

ส านักปลัด
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตสายโคก
ดอนมํวงจากนาทองบํอ ภูอองทอง-นานาง
วิจิตร  ภูงามเงิน   ม.๓,๔,๕ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๓ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐เมตร  
หนา ๑๕ซม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางทองใส  ภูอํอนโสม ถึงนานาย
บุญศรี ภูเบ๎าทอง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว๑๖๕เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอยข๎าง
บ๎านนายล าดวนฆารจ าลอง บ๎านชัยศรี    
หมูํที่ ๔ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๔ขนาดกว๎าง ๓.๐
เมตร ยาว ๔๐เมตร หนา ๑๕ซม 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตบริเวณข๎าง
วัดสวํางชัยศรี ถึง หนองโดน ม.๔ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๔ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๘๐๐เมตร  
หนา ๑๕ซม 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๕ โครงการซํอมสร๎างถนน(แอสฟ๓ลติก)
จากบ๎านนายคิด ภูธรรมมะ ถึงสี่แยก
บ๎านนายสุพุฒ สัตย๑ต้ัง หมูํที่ ๑ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๘๐๐เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตจาก
บ๎านนางทองใส  ภูอํอนโสม ถึงบ๎านนาง
สวย ภูเบ๎าทอง หมูํที่ ๑  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘๒เมตร  

หนา ๐.๐๔ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทุกสายใน
ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  ม.๑-๙ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอย
บ๎านนางสวย ภูสมศรี ม.๘ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๔๓เมตร หนา ๑๕ซม 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุกซอย
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๔ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๔  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตจากนา
นายหนูกาย ถึง รอบหนองเลิงไกํโอก 
ม.๒ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๒ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๕๐เมตร หนา ๑๕ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตสายหลัง
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย๑ –ถนน ลาดยาง
ฟาร๑มคอนโด ม.๕ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไป
มา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๕ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ภายใน
ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนนลาดยางในพื้นที่ต าบลนาดี 
หมูํที่ ๑-๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุกซอยใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางจริยา  นาชัยพลอย ถึงบ๎าน
นางสุเทพ  หาระมี  หมูํที่ ๕ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๕ขนาดกว๎าง ๔
เมตร ยาว ๑๐๐เมตร หนา ๑๕

ซม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอยบ๎าน
นาง บุญหนา ดลเลขา หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๒ขนาดกว๎าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตทางเข๎าวัด
ปุาราชธรรมมานุวัตร หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๗ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางค ามุข ชัยพรม ถึงบ๎านนาย
ทองใบ ภูดอกไม๎ หมูํที่ ๙  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙ ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙เมตร  

หนา ๐.๑๕ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางอนงค๑   เกกาค า ถึงบ๎านนาย
สมนึก จ าปานิล หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๖ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอยบ๎าน
นางสวย ภูสมศรี พร๎อมขยายเขตไฟฟูา หมูํ
ที่ ๘   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕เมตร  

หนา ๑๕ซม 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๘๒ 
 

ที่ โครงการ หลักการและเหตผุลวัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด  

KPI ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการกํอสร๎างถนนจากบ๎านนายประเสริฐ  น๎อย
อินทร๑ ถึงบ๎านนายบรรจง อุทัยสาร  หมูํท่ี ๘  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม.๘ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐เมตร หนา ๑๕ซม 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอยข๎างบ๎านนายสม
ยศ  ทิวะสิงห๑ – บ๎านนางประนอม พิกุล หมูํท่ี ๙    

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

๒๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตซอย                
บ๎านนางผาย  อุทัยแทน    หมูํท่ี ๘  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

อบต.นาดี 

๒๔  โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตจากบ๎านนายประ
ครอง    ฆารประเดิม ถึงบ๎านนางจันทร๑    ภูกิ่งแก๎ว  
หมูํท่ี ๘   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม.๘  ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากปูอมต ารวจชุมชน 
ทางหลวงชนบท สาย ทช. ๒๐๔๕ ถึงทางเข๎าบ๎าน
ปอแดง    หมูํท่ี ๑    

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน คสล.ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

อบต.นาดี 

๒๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมรํองระบายน้ า (ท่ีมีอยูํ
แล๎ว)ทุกสายท่ีช ารุด หมูํท่ี ๑-๙  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับระบาย
น้ าในหมูํบ๎านหมูํท่ี ๑-๙ 

ปรับปรุงซํอมแซมรํองระบายน้ าทุก
สายท่ีช ารุ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

๒๗ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล.ทุกสายใน
หมูํบ๎านหมูํท่ี ๑-๙  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับระบาย
น้ าในหมูํบ๎านม.๑-๙ 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ ๑-๙ยาว 
๑,๕๐๐เมตรกว๎าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐
ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

อบต.นาดี 

๒๘ โครงการจัดท าฝาปิดรํองระบายน้ าทุกจุดท่ียังไมํมี  
หมูํท่ี ๑  

เพื่อให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ าทุกจุด ใน
หมูํท่ี ๑  

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํท่ี ๑  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดรํองระบายน้ า 
ปูองกันอันตราย 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบริเวณ
ข๎างบ๎านนางสมเพศ   ภูตะวัน ถึงบ๎านนาย
ประภาส   ภูอํอนโสม ม.๑ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๑ยาว ๐.๓๐
เมตรกว๎าง ๐.๓๐ม. ลึก ๙๑ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๐ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากหน๎า
บ๎านนายสมจิตร กระภูชัย ถึงบ๎านนายหนู
กาย  ภูชํางทอง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ยาว ๑๕๘
เมตรกว๎าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐ม. 

๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
อาจารย๑เย็นจิตร ภูงามเงิน  ถึงบ๎านนางสาว
สมพงษ๑ หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ยาว ๙๖
เมตรกว๎าง ๐.๔๐ม.  
ลึก ๐.๔๐ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๓ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นายปริญญา ภูขลิบมํวง ถึง บ๎านนาย
ประทิน ภูขมร หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ยาว ๙๖
เมตรกว๎าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นางสาคร อายุศร ถึงบ๎านพุก ผลถวิล หมูํที่ 
๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๕ โครงการปิดฝารํองระบายน้ า จากหน๎า 
อบต.นาดี ถึงนานายสมสิน    ภูกิ่งเพชร  

เพื่อให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ าในหมูํ
ที่ ๓  

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ ๓  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดรํองระบาย
น้ า ปูองกันอันตราย 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด  

KPI ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าจาก
หน้าบ้านนางสมศรี  ภูวิชัย ถึงบ้านนางนอ้ย  

ภูอองทอง หมู่ที่ ๔  

เพือ่ปรับปรุงร่องระบายน้ าไว้ส าหรบั
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ปรบัปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ าหมู่ที่  ๔   

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์           

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๓๗ โครงการปิดฝารอ่งระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔   

เพือ่ให้มีฝาปิดร่องระบายน้ าในหมู่ที่ 
๔  

ฝาปดิรอ่งระบายน้ า หมู่ที่ 
๔ 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์            

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีฝาปดิร่องระบายน้ า
ไว้ระบายน้ า 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๓๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทกุสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔   

เพือ่ให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรบั
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  
๔ 

๓๕๔,๐๐๐ , ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์              

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง อบต.
นาด ี

๓๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าจาก
บ้านนายใครสี  สนุนระกุม ถึงบ้านนาง

ประมวล ภูทองหล่อ  หมู่ที่ ๔  

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า
ในหมู่ที่ ๔  

ปรบัปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ า หมู่ที่ ๔   

๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์             

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีฝาปดิร่องระบายน้ า
ไว้ระบายน้ า 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทกุสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕   

เพือ่ให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรบั
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  
๕ 

๓๐๐,๐๐๐ , ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์             

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๔๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทกุสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖   

เพือ่ให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรบั
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  
๖ 

๑๕๐,๐๐๐ , ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์              

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๔๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากวงเวียน 
ถึงหนองม่วง หมู่ที่ ๗  

เพือ่ให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรบั
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  
๗ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์             

ที่เพิ่มขึน้ 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จากนานางเสงี่ยม  ค าหอม  ถึงนนานาย

บรรเทา  ภูขมัง ทางไปหนอง
สาธารณประโยชน์(หนองโดน) หมู่ที่ ๔ 

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จากนานางเสงี่ยม  ค าหอม  ถึงนนา
นายบรรเทา  ภูขมัง ทางไปหนอง

สาธารณประโยชน์(หนองโดน) หมู่ที่ 
๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก จากนานางเสงี่ยม  
ค าหอม  ถึงนนานาย

บรรเทา  ภูขมัง ทางไป
หนองสาธารณประโยชน์

(หนองโดน) หมู่ที่ ๔ 

๔๐๐,๐๐๐ , ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  จ านวนประชากรที่
ได้รบัประโยชน์            

ที่เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีถนนสญัจรไป-
มา และขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร ที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย  

กองช่าง 
อบต.นาด ี

 
 
 



 

 

 
 

๘๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าทุกสาย หมูํ
ที่ ๗  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๗ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชํางอบต.
นาดี 

๔๕ โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ าล าราง
สาธารณะเพื่อการ เกษตรและคูสํงน้ า
ภายในต าบลนาดี  

หมูํที่ ๑-๙   

เพื่อให๎มีคลองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

 ซํอมแซมล ารางสาธารณะ
เพื่อการเกษตรและคูสํงน้ า
ภายในต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีคลองสํงน๎าไว๎
เพียงพอตํอการท า

การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 

กองชํางอบต.
นาดี 

๔๖ โครงการวางทํอระบายน้ า จากหมูํบ๎าน ถึง
หนองมํวง หมูํที่ ๗   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

วางทํอระบายน้ า หมูํ  ๗ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชํางอบต.
นาดี 

๔๗ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๘ ๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชํางอบต.
นาดี 

๔๘ โครงการขุดลอกคลองน้ าปุาจากนานาย
ประยงค๑ จงลือชา ถึงทางลาดยาง หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีคลองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

 ซํอมแซมล ารางสาธารณะ
เพื่อการเกษตรและคูสํงน้ า
ภายในต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีคลองสํงน๎าไว๎
เพียงพอตํอการท า

การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 

กองชํางอบต.
นาดี 

๔๙ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากวงเวียน 
ถึงคลองชลประทาน หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า  หมูํ  
๗ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๐ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า      
หมูํ  ๙  

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๘   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า  หมูํ  
๘ 

๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

๘๖ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๒ โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 
บริเวณจากวัดสวํางชัยศรีถึง     ล าน้ า
พาน หมูํที่ ๔   

เพื่อให๎มีทํอระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

วางทํอระบายน้ า หมูํ  ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีทํอระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๓ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าทุก
สายในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๖ 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล.
จากหน๎าบ๎านนายขจรศิลป์  ภูหวล ถึง
คลองชลประทาน ม.๕ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๖ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๕ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นางรุ๎ง กั้วพิจิตร ถึงบ๎านนายประสบ ภู
สถิต หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๖ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นางบุญมี นันทะทรัพย๑ ถึงหนองนาดี หมูํ
ที่ ๙ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๗ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นายสุดใจ  สมบูรณ๑ ถึงบ๎านนายวีระศักด์ิ 
พลบุตร หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนาพํอใหญํพุทธา  ถึง นา
พํอประยูร  ภูพาดสีหมูํที่ ๑ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๑   

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๕๙ โครงการกํอสร๎างถนนดินเพื่อการเกษตร 
จากนานางสายบัว  

เรืองชาญ ถึงนานางนงค๑ ทันโยศรี  

หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎มีถนนดินใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร  

หมูํที่ ๒  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนดิน     
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๘๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ า
นานางดาว เย็นสุข ถึงนานายประดิษฐ๑ ภู
หวัง 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ า
ไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร 

ปรับปรุงซํอมแซมคลองสํง
น้ า หมูทํี่ ๒  

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีคลองสํง
น้ าไว๎ใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าพร๎อมฝาปิด
จากบ๎านนางปราณี ประทุมวัน ถึงบ๎านนาย
สมชาย  พรม รุณ ตัดเข๎ารํองระบายน้ า
บ๎านนางเสาร๑ ภูแย๎มใส หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไว๎ส าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๘  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีรํองระบาย
น้ าไว๎ระบายน้ าไมํให๎

น้ าทํวม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๒ โครงการกํอสร๎างฝาปิดรํองระบายน้ าหน๎า
บ๎านนายประเสริฐ น๎อยอินทร๑ ถึงบ๎านนาย
บรรจง อุทัยศาล หมูํที่ ๘   

เพื่อให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ 
๘  

กํอสร๎างฝาปิดรํองระบายน้ า 
หมูํที่ ๘  

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานายสมร   ภูน้ าไสย ถึง
นานางพันธ๑  บุญขัน หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๖  

 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสายในพื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ 
๑-๙ 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรใช๎เป็นเส๎นทางขนถําย
พืชผลทาง การเกษตรและสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร ในพื้นที่ต าบลนา
ดี หมูํที่ ๑-๙  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช๎

คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังทุก
สายในพื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังใช๎
เป็นเส๎นทางขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรและสัญจรไป-มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง 
ในพื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-
๙  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช๎

คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๖ โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตรจาก
นานางประครอง   ภูงามเงิน ถึงนานาย
ประยูร ภูพาดสี และนายบุญมี ประเสริฐ
ก๎านตรง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎มีถนนเพื่อการเกษตรใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ ๓ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๘๘ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังจาก
นานายพุทธา  ภูกาเมศ ถึงนานางวรรณี 
มณีวงค๑ หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๓  

 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังจาก
นานางดรุณี  ภูงามเงิน ถึงคลอง
ชลประทาน หมํูที่ ๓  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๓  

 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ๎านขมิ้น หมูํที่ ๕ ถึงบ๎าน
คลองคูํ หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๕  

 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๐ โครงการลงหินลูกรังจากสะพานบ๎านคลอง
คูํ ถึงโคกคันจ๎อง หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ลงหินลูกรัง  หมูํที่ ๖  

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากนา   นางอุลัย ภูขลิบเงิน 
ถึงนานายวิชัย   หาระมี หมูํที่ ๖   

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง        

หมูํที่ ๖ 

 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๒ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจากนายทอง
สอน ชัยประเสริฐ ถึงล าน้ าดอกไม๎ หมูํที่ ๗   

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนลูกรัง หมูํที่ ๗  

 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๓ โครงการลงลูกรังรอบบริเวณหนอง
สาธารณประโยชน๑ (หนองโดน)   หมูํที่ ๔  

เพื่อให๎มถีนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

มีถนนลูกรังรอบบริเวณหนอง
สาธารณประโยชน๑ (หนองโดน) 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากนา   นายวัชรชัย  ภูพาดสี 
ถึงนานางยอด   ฆารไสว พร๎อมท าสะพาน
ข๎ามคลองหมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง        

หมูํที่ ๘  

 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๘๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๕ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง จากคลอง
ชลประทาน ถึงหนองด่ัง หมูํที่ ๙    

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไว๎ใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง                  
หมูํที่ ๙ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๖ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง จากสายรอบ
นอก หมูํที่ ๙  ถึงหมูํที่ ๗   

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไว๎ใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง                
หมูํที่ ๙ 

 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ๎านนายทอง  บุญเลิศ – 
หนองหัวคน ม.๑ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๑ ยาว ๑,๕๐๐กว๎าง 
๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๘ โครงการกํอสร๎างถนนดินเพื่อการเกษตร
จากนานายอรุณ  ภูแลศรี ถึงโรงเรียนขมิ้น
พัฒนวิทย๑ ม. ๕ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๕ ยาว ๑,๐๐๐เมตร
กว๎าง ๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในต าบลนาดี 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ ถึง
บ๎านหลุมข๎าวหมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ 
ถึงบ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๑ โครงการยกระดับถนนเพื่อการเกษตรจาก
สะพานนายนายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนา
นายวิชัย  หาระมี หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
ม.๖   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๒  โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 

 และถนนดินลงลูกรัง หมูํที่ ม. ๑-๙ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 

และถนนดินลงลูกรัง หมูํที่ 

 ม. ๑-๙ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๙๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๓ โครงการปรับปรุงซํอม แซมถนนลูกรัง
เพื่อการ เกษตรจากนานายวัชระชัย  
ภูพาดสี ถึงนานางยอด   ฆารไสว    
หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๘ ยาว 
๑,๘๐๐กว๎าง ๔เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร จากบ๎านนายเล็ก แสงนาค 
ถึงต๎อน (ดอนแคน)หมูํที่ ๖   

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๕ โครงการขยายและติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะหมูํ ๑-๙ต าบลนาดี 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๖ โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวํางจาก
ถนนทางโค๎งหมูํที่ ๒ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุํมเมํา  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๗ โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวํางจาก
แยกหมูํที่ ๒ ถึงหมูํที่ ๗  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืน 

ลดป๓ญหาโจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๘ โครงการขยายเขตไฟฟูา จากบ๎าน
อาจารย๑ศิริรัตน๑  โกศล ถึงบ๎านนาย
ภาณุพงษ๑  ภูกระทาน หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘๙   โครงการขยายเขตไฟฟูาและติดต้ัง
ไฟฟูาแสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 

 หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง ทุกจุดที่
ยังไมํมี หมูํที่ ๗  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๐ โครงการขยายไฟฟูาสํองสวําง ถึงบ๎าน
อาจารย๑โกศล  ภูงามเงิน 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางในยาม
กลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 



 

 

๙๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๑ โครงการขยายไฟฟูาสํองสวํางจากบ๎านนาง
อุทิศ  หาระมี ถึงบ๎าน 

นายสมชัย  หาระมี หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนไฟสํอง
สวํางใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาออกไปถึงคลองสุด 

หมูํที่ ๕ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๓ โครงการขยายไฟฟูาครัวเรือน จากบ๎าน
นายไสว  ภูอาภรณ๑ ถึงบ๎านนางเรือง ภูจัน
ดา หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๔ โครงการขยายไฟฟูาแรงต่ า จากบ๎านนาย
สมบัติ  ภูมีเขียน ถึงโนนค๎อ หมูํที่ ๘   

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง   ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๕ โครงการขยายและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ
ไปดอนเสาเล๎า ม. ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง 
ระยะทาง๘๕๐เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืน 

ลดป๓ญหาโจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๖ โครงการขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร จาก
วัดสวํางชัยศรี-หนองโดน  ม.๒,๔ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
จ านวน ๓๐๐เมตร   

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๗ โครงการขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ม.๕
จากบ๎านขมิ้น-บ๎านคลองคูํ   ม.๕,๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาเพื่อการเกษตร
จาก จ านวน ๑,๓๐๐เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๙๘ โครงการขยายไฟฟูาถนนเพื่อการเกษตร  
ม.๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาถนนเพื่อ
การเกษตร หมูํที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหา

โจรกรรม 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

๙๒ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๙ โครงการขยายเขตประปาภายในหมูํบ๎าน 
๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยํางทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง  
๑,๐๐๐เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๐ โครงการขยายเขตประปาจาก หมูํที่๑ – 
หนองหัวคน 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยํางทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง 
๙๐๐เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมจุดทางโค๎งเข๎า
หมูํบ๎าน หน๎าบ๎านนางเสง่ียม                 
ค าหอม หมูํที่ ๒  

 เพื่อปรับปรุงซํอมแซมทางโค๎งให๎มี
ความปลอดภัยในการสัญจร ลด
ป๓ญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

 ปรับปรุงซํอมแซมทางโค๎ง  

หมูํที่ ๒ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนทางโค๎งที่
มีความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดป๓ญหาการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๒ โครงการติดต้ังกระจกสํองทาง 

 ม.๑-๙ 

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังกระจกสํองทาง ๓จุด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๓ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ าพาน ถึง
ต าบลหลุบ หมูํที่ ๔  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาสะดวก กํอสร๎างสะพาน ข๎ามล าน้ าพาน 
ถึงต าบลหลุบ 

๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพานในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๔ โครงการกํอสร๎างประตูเปิด-ปิดน้ า บริเวณ
หนองโดน หมูํที่ ๔  

เพื่อกํอสร๎างประตูระบายน้ าหนอง
โดน หมํูที่ ๔  

กํอสร๎างประตูระบายน้ าหนอง
โดน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร  

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๕ โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน ๒R จ านวน ๓ จุด      
หมูํที่ ๖  

จุดที่ ๑ นานายล าดวน  ฆารจ าลอง 

จุดที่ ๒ นานายประสิทธิ์  ศรีจ าปา 

จุดที่ ๓ นานายจันดี ภูเหลื่อม 

 เพื่อกํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน 

กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพานในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๙๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๖ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูํที่ 
๑-๙ ต าบลนาดี 

เพื่อให๎ถนนกว๎างข้ึน และสะดวกใน
การสัญจร 

เสริมไหลํทางถนนคอนกรีตทุกสาย  

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๗ โครงการท าความสะอาดหลอดไฟฟูา
หมูํบ๎าน ทุกหลอด ม.๑-๙ 

เพื่อให๎มีแสงสวํางพียงพอ ท าความสะอาดหลอดไฟฟูา
หมูํบ๎าน ทุกหลอดและทุกหมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

หลอดไฟฟูามีแสง
สวํางพียงพอ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๘ โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม 
คลองสํงน้ าคอนกรีต   ทุกสายในหมูํที่ ๑-๙
ต าบลนาดี 

เพื่อสร๎างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

ปรับปรุง ซํอมแซม คลองสํงน้ า
คอนกรีต  ทุกสายในหมูํที่ ๑-๙ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช๎   

 เพียงพอตํอ
การเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ าจาก
นานายสุพี   ภูหวังถึง นานาง       เกศ
รินทร๑ เย็นสุข ม. ๒  

เพื่อสร๎างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรีตยาว 
๑,๕๐๐ม. กว๎าง ๑.๕๐ม.  ลึก ๑ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช๎    

 เพียงพอตํอ
การเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ าจาก
นานายสุเทพ ภูงามเงิน   ถึงนา  นายอดุล 
(บ๎านขมิ้น)  ม.๓,๔,๕ 

เพื่อสร๎างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรีตยาว ๓๔๐
ม. กว๎าง ๑.๕๐ม.  ลึก ๑ม. 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช๎    

 เพียงพอตํอ
การเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ าจาก
นานายมิตร พันธุ๑วัตร – นานายสุภีภูเทพ
ค า ม.๑,๓,๔ 

เพื่อสร๎างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรีตยาว ๕๔๐
ม. กว๎าง ๑.๕๐ม.   ลึก ๑ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช๎   

 เพียงพอตํอ
การเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๒ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลองหมูํที่ ๘ 
(สะพานไม๎เกํา) 

เพื่อให๎การสัญจรไปมาสะดวก กํอสร๎างสะพาน กว๎าง ๖ม. ยาว ๕
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพาน
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๓ โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎าหมูํบ๎าน 
บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖  

เพื่อกํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๖  

กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎าหมูํบ๎าน 
หมูํที่ ๖  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน บ๎านคลองคูํ  

 หมูํที่ ๖  

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

๙๔ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหน๎าโรงเรียนปอแดงวิทยา ถึง ทางเข๎า
หอประปาบ๎านปอแดง หมูํที่ ๑  

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังจาก
บ๎านนางจ าลอง   

ภูอาภรณ๑ ถึงบ๎านนายสมพล  เบญจมาศ
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑  

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนลูกรัง จ านวน 
๑ สาย 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนลูกรังมีความสะดวก
และปลอดภัยตํอการ

สัญจรไป-มา 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ๎านนางกฤษณา  ภู
สมหมาย ถึงข๎างบ๎านนายท านอง  พวงพิลา
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
๑ สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๗ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นายสถิต  ภูหวัง ถึงร๎านค๎าปอแดงการค๎า 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๘ โครงการวางทํอระบายน้ าในพื้นที่ท า
การเกษตร บริเวณนาร๎อยต ารวจเอกธีร
ภาพ ภูขันซ๎าย บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานางชํวย  ภูอาจด้ัน ถึง
นานางพวง  ตะจันทร๑ 

หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

๙๕ 
 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๐ โครงการเสริมถนนคอนกรีต จากบ๎านนาย
ประทิน  ภูหวล ถึงบ๎านนางบัวลี  ภูธรรม
มะบ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจากบ๎าน
นายหนูกาย ภูชํางทอง ถึงที่ดินนางส ารวย  
ภูมีแหลม บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๒ โครงการวางทํอระบายน้ าจากบ๎านนายหนู
ภา  ภารถวิล ถึงคลองสํงน้ านานายเทพา  
ภูงามเงิน บ๎าน 

ปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

วางทํอระบายน้ า จ านวน ๑ 
สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนางอุทิศ  หาระมี  ถึงบ๎านนาย
ทองค า   ภูอองทอง  (พร๎อมฝ๓งทํอระบาย
น้ าข๎ามถนน) บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๔ โครงการขุดลอกรํองระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎านบ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

-ขุดลอกรํองระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๕ โครงการรื้อรํองระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎านบ๎านชัยศรี หมูํที่ ๔  

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

-ขุดลอกรํองระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



 

 

๙๖ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางสาวส ารวย  ภูวดั ถึงคลอง
ชลประทาน บ๎านขมิน้  หมูทํี่ ๕              

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่    
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายวิไล  นาชัยพลอย ถึงบ๎านนาง
บุญศรี  กุระอิ่ม บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายพุฒ  ภูช านิ ถึงบ๎านนางเมฆ
ขลา ภูอํางทอง บ๎านขมิ้น หมูํที่ ๕  

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒๙ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าจาก
บ๎านนางพัด  ภเูต๎านาค ถึงบ๎านนาง
ปอย  ภูวิชัยบ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๓๐ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบํอ  ภูหวล ถึงนานาย
ค า  ปรีพร บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๓๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงบ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 
 
 



 

 

๙๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๒ โครงการขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร จาก
บ๎านนายเล็ก แสงนาค ถึงคูโซํ (ดอนแคน) 
หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎ใน
ยามกลางคืนลดป๓ญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวําง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนไฟสํอง
สวํางใช๎คมนาคมได๎

สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางอนงค๑ เกกาค า ถึงบ๎านนาย
สมนกึ จ าปานิล 

บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ 

 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตจากบ๎าน
นายสุป๓น  ภูสมหมาย ถึงบ๎านนายสมโภชน๑  
ภูอาบอํอน หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว๎างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากบ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ ถึง
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓๖ โครงการซํอมแซมคลองซอยสายคลอง ๑R 
-๒L-RMC  

เพื่อซํอมแซมคลองซอยสายคลอง 
๑R -๒L-RMC 

ซํอมแซมคลองซอยสาย
คลอง ๑R -๒L-RMC 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ที่

เพิ่มข้ึน 

 คลองสํงน้ าเพื่อใช๎ใน
การเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วในการใช๎
ประโยชน๑มากข้ึน 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓๗ โครงการยกระดับถนนเพื่อการเกษตรจาก
สะพานนานายเทพา ภูงามเงิน ถึงนานาย
วิชัย  หาระมี   

เพื่อยกระดับถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานนานายเทพา ภูงามเงิน 
ถึงนานายวิชัย  หาระมี   

 ยกระดับถนนเพื่อ
การเกษตรจากสะพานนา
นายเทพา ภูงามเงิน ถึงนา
นายวิชัย  หาระมี   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑เพิ่ม

มากข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ  

 สัญจรไปมา และการขน 

 ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

๙๘ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๘ โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน๑   

ภูอาบอํอน ถึงคลอง ๖L              บ๎าน
คลองคูํ หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน๑   

ภูอาบอํอน ถึงคลอง ๖L 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน๑  ภูอาบอํอน 
ถึงคลอง ๖L 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๓๙ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ๎านคลองคูํหมูํที่ ๖ จากดอนเสาเล๎าถึง
หนองสามขา  

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ๎านคลองคูํ 

หมูํที่ ๖ จากดอนเสาเล๎าถึงหนอง
สามขา 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ๎านคลองคูํหมูํที่ ๖ จากดอน
เสาเล๎าถึงหนองสามขา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๐ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน ถึงบ๎านนาง
สุภาพ ภูชํางทอง บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน ถึงบ๎าน
นางสุภาพ ภูชํางทอง 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน ถึง
บ๎านนางสุภาพ ภูชํางทอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๑ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎านถึงบ๎านนางป
นิดา  อิศาสตร๑ บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖  

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎านถึงบ๎าน
นางปนิดา  อิศาสตร๑ บ๎านคลองคูํ 
หมูํที่ ๖ 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎านถึง
บ๎านนางปนิดา  อิศาสตร๑ บ๎าน
คลองคูํ หมูํที่ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางเข๎าหมูํบ๎านหลุมข๎าว 
หมูํที่ ๗   

บ๎านนางหมี ภูขันซ๎าย ถึงหน๎า 

บ๎านนายสมชาย  จันทุดม   

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร๎องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากไรํนายไพบูลย๑ ภูดอนมํวง 
ถึงหนองบาก บริเวณไรํนายบุญไหล  ทัน
จันทึกบ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

 
๙๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพือ่
การเกษตรจากวัดอัมพวนัหนองมํวง 
ถึงถนนสายบ๎านคลองคู ํ 

หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเพือ่
การเกษตรจากคลองชลประทาน 
ระหวํางนานายบุญมี  ภูพาดสี  

ถึงหนองมํวง บ๎านหลมุข๎าว หมูํที ่๗ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากหนองบ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 
ถึงสะพานข๎ามคลอง   

ชลประทาน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง 
จากหลังบ๎านนางสมบัติ  

ภูขมัง  ถึงบ๎านนางบุญล๎อม   
ศรีวรรณาบ๎านหลมุข๎าว หมูที่ ๗ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๘ โครงการขยายเสียงตามสาย ถงึ   โนน
ค๎อบ๎านนาด ีหมูํที ่๘  

เพื่อให๎การประชาสัมพันธ๑ขอ๎มูล
ขําวสารไดท๎ั่วถึง 

ขยายเสียงตามสายถึงโนน
ค๎อ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการประชาสมัพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารได๎ทั่วถึง  

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า พรอ๎ม
ฝาปิด จากข๎างบ๎านนางแชํม  ฆาร
ประเดิม  ถึงจุดบํอพกัข๎างบ๎านนางนภา
พร ชาญฤทธิ์ หมูทํี่ ๘ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน 
๑ สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอํงระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 



 

 

 
๑๐๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๐ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางสมถวิล  ภูคงน้ า 
ถึงบ๎านนางใบ  ภอูองทอง บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างทอํระบายน้ าจ านวน 
๑ สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอํงระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕๑ โครงการขุดรางระบายน้ า จากบ๎านนางทวี  
ลีอินทร๑ เลียบคลองชลประทาน ถึงไซฟุอน 
บ๎านนาดี หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ขุดรางระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรางระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕๒ โครงการลงลกูรังถนนสายบ๎านนางทวี 
ลีอินทร๑  ถึงบ๎านนายทอง   

ปรีผาด บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนลกูรัง จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายจากวัดปุามจุรนิทราราม หมี่
ที่ ๒ ทางไปโกคันจ๎อง ถึงสะพานต๎อน
โซํ (หนองสามขา) 

ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไปมาสะดวก 
และท าให๎เกษตรกรสามารถขน
ถํานสินค๎าไดอ๎ยํางสะดวก
รวดเร็ว  

ถนน คสล.ขนาดกว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๘๗๐ เมตร 
หนา  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา ๑๕,๔๘๐ ตาราง
เมตร  

๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีถนน คสล.ใช๎
ประโยชน๑ในการสัญจร

ไป-มา และขนถําย
พืชผลทางการเกษตร 

เพิ่มมากขึน้  

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕๔ โครงการซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา๎วัดกลางสีมาราม บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๙ จากหน๎า   

ประตูวัด ถึงสามแยกหน๎าบ๎านนางจนั
ทะจร  ภูล้ าผา 

เพือ่ให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนคอนกรีต 
จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากโค๎ง
ก าแพงวดัหน๎าบ๎านนางเพญ็ศรี        

ทิวะสิงห๑  ถึงแยกหน๎าบ๎าน 

นางจันทจร  ภูล้ าผาบ๎านนาด ีหมูํที ่๙ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ๎งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

 
๑๐๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางล าไพ  ภกูิจเย็น ถึงบ๎าน
นายคธาธร สารชร บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๕๗ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าจาก
บ๎านนางบุญม ี นนัทะทรัพย๑ ถึงหนอง
ดี บ๎านนาด ีหมูํที ่๙ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๕๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางแต๐ ภูผาลา ถงึสี่แยกบ๎านจํา
สิบเอกบุญล๎อม  ภูสมศร ี

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๕๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านเทิดไท๎องค๑ราชัน ถึงหนองนาดี 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อให๎การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๖๐ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางรุํง  นามวิสุ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุํมเมํา ไรํนาง   

ประนอม พกิุล บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา และ
การขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ 
สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๖๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กถนนรอบหนองนาดี บ๎านนาดี หมูํ
ที่ ๘,๙ 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จ านวน ๑ สาย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



 

 

๑๐๒ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนานายบุญ
ทัน  ภูสมหมาย บ๎าน   ปอแดง หมูทํี่ 
๑  

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนา
นายบุญทัน  ภูสมหมาย บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลกูรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนา
นายบุญทัน  ภูสมหมาย บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๓ 

 
 

โครงการกํอสร๎างสุขศาลาประจ า
หมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างสุขศาลาประจ า
หมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างสุขศาลาประจ า
หมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

     จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางทองใส  ภอูํอนโสม 
ถึงบ๎านนางสวย   ภูเบ๎าทองบ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๑  

 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กจากบ๎านนางทองใส   

ภูอํอนโสม ถึงบ๎านนางสวย                      
ภูเบ๎าทองบ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางทองใส  

 ภูอํอนโสม ถึงบ๎านนางสวย                      
ภูเบ๎าทองบ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๕ โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ า นานาง
เกศรนิทร๑  เย็นสุข  ถึงนานายประดิษฐ๑  
ภูหวัง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อซํอมแซมคลองสํงน้ า นา
นางเกศรนิทร๑  เย็นสุข  ถึงนา
นายประดิษฐ๑  ภูหวังบ๎าน        
ปอแดง หมูทํี่ ๒ 

ซํอมแซมคลองสํงน้ า นานาง
เกศรนิทร๑  เย็นสุข  ถึงนานาย
ประดิษฐ๑  ภูหวังบ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองสํงน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๖ โครงการกํอสร๎างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย  ภูชํางทอง ถึงเลิงไกํ
โอกบ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย   

ภูชํางทอง ถึงเลงิไกํโอกบ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างคลองคอนกรตี จากนา
นายหนูกาย  ภูชํางทอง ถึง 

เลิงไกํโอกบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองสํงน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข๎างบ๎านนางบรรจง  ภูเบ๎า
ทอง ถึงบ๎านนางบุญหนา    ดลเรขา 
บ๎านปอแดง หมูที่ ๒  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข๎างบ๎านนางบรรจง  
ภูเบ๎าทอง ถึงบ๎านนางบุญหนา  
ดลเรขา บ๎านปอแดง หมทูี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข๎างบ๎านนางบรรจง  
ภูเบ๎าทอง ถึงบ๎านนางบุญหนา  
ดลเรขา บ๎านปอแดง หมทูี่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

๑๐๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากทางหลวงชนบท กส ๒๐๔๕ 
ถึงบ๎านนายวรีศักดิ ์   เพิ่มสินธุ๑ บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท 
กส ๒๐๔๕ ถึงบ๎านนายวีรศกัดิ์  
เพิ่มสินธุ๑ บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากทางหลวงชนบท กส 
๒๐๔๕ ถึงบ๎านนายวีรศกัดิ์  

เพิ่มสินธุ๑ บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจติราพนัธ๑           
ภูอองทอง ถึงบ๎านนายทองค า   

ภูอองทอง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจติราพนัธ๑ ภู
อองทอง ถึงบ๎านนายทองค า  ภู
อองทอง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจติราพนัธ๑ 
ภูอองทอง ถึงบ๎านนายทองค า   

ภูอองทอง บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๗๐ โครงการวางทํอระบายน้ า จากถนน
ข๎างบ๎านนายหนูภา ภารถวิล ถึงนานา
งดวงจันทร๑  บุษบารัตน๑ บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๓  

เพื่อวางทํอระบายน้ า จากถนน
ข๎างบ๎านนายหนูภา ภารถวิล ถึง
นานางดวงจันทร๑  บุษบารัตน๑ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

วางทํอระบายน้ า จากถนนข๎าง
บ๎านนายหนูภา ภารถวิล ถึง
นานางดวงจันทร๑  บุษบารัตน๑ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๗๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ๎านนาย
ศักรนิทร๑  ภูงามเงินถึงบ๎านนายสาคร  
ภูสมหมาย บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๓  

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ๎าน
นายศักรนิทร๑  ภูงามเงนิถึงบ๎าน
นายสาคร  ภูสมหมาย บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ๎าน
นายศักรนิทร๑  ภูงามเงนิถึงบ๎าน
นายสาคร  ภูสมหมาย บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๗๒ โครงการขุดลอกคูสํงน้ าคลองดนิ จาก
นานายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนานางสม
เพศ  ภูตะวัน บ๎านปอแดง หมูํที ่๓  

เพื่อขุดลอกคูสํงน้ าคลองดนิ 
จากนานายเทพา  ภูงามเงนิ ถึง
นานางสมเพศ  ภูตะวนั บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

ขุดลอกคูสํงน้ าคลองดนิ จาก
นานายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนา
นางสมเพศ  ภูตะวัน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองสงน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๗๓ โครงการรือ้รอํงระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน  

บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔  

เพื่อรือ้รอํงระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔ 

รื้อรอํงระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎าน  

บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอํระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

๑๐๔ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๔ โครงการกํอสร๎างถนนเพ่ือการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไกํโอกถึงล าน้ าพาน 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕  

เพื่อกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไกํโอกถึงล าน้ า
พาน บ๎านขม้ิน หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไกํโอกถึง
ล าน้ าพาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมาและการขน

ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๑๗๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎านนางจริยาพร  นาชัย
พลอย  ถึงบ๎านนางบุญเรือง    คหูาวัล 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กจากบา๎นนาง 

จริยาพร  นาชัยพลอย  ถึงบา๎น
นางบญุเรือง  คหูาวัล บา๎นขมิ้น 
หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎านนางจริยาพร  
นาชัยพลอย  ถึงบา๎นนาง     
บุญเรือง คหูาวัล บา๎นขมิ้น  

หมูํที่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิม่ข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๑๗๖ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี  ภูเต๎านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บา๎นขมิ้น หมูํที่ ๕ 

 

เพื่อกํอสร๎างรางระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี  ภูเต๎านาค ถึง
คลองชลประทาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ 
๕ 

กํอสร๎างรางระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี  ภูเต๎านาค ถึง
คลองชลประทาน บ๎านขมิน้ 
หมูํที่ ๕ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

  มีรํองระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๑๗๗ โครงการขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนานาย
ประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถึงนานายสมาน มั่น
หมายบานคลองคูํ หมูทํี่ ๖  

เพื่อขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนานาย
ประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถึงนานาย
สมาน มัน่หมายบานคลองคูํ        
หมูํที่ ๖ 

ขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนา
นายประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถงึนา
นายสมาน มั่นหมายบาน
คลองคูํ หมูํที่ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๑๗๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซมพนังดินกั้น
ล าน้ าพาน บ๎านปอแดง หมูํที่    ๑-๔ 
และปรับปรุงซอํมแซมพนังดินกั้นเลิง
ไกํโอก บ๎านขม้ิน หมูํที่ ๕   

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมพนังดินกัน้
ล าน้ าพาน บ๎านปอแดง หมูํที่  ๑-
๔ และปรับปรุงซํอมแซมพนังดิน
กั้นเลงิไกํโอก บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕   

ปรับปรุงซํอมแซมพนังดินกั้น
ล าน้ าพาน บ๎านปอแดง หมูํที่    
๑-๔ และปรับปรุงซํอมแซม
พนังดินกั้นเลิงไกํโอก บา๎น
ขม้ิน หมูํที่ ๕   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนใน 

การสญัจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๑๗๙ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ๎ม ศรีวรรณา ลง
คลองชลประทาน  

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ๎ม ศรีวรรณา 
ลงคลองชลประทาน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ๎ม
ศรีวรรณา ลงคลอง
ชลประทาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาด ี

 



 

 

๑๐๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๐ โครงการวางทํอระบาน้ าเสีย จาก
บ๎านนายประภัฒน๑สร  จนัทุดม ถึง
บ๎านนายศุภกร  เทียมศรกีุล บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘  

เพื่อวางทํอระบาน้ าเสีย จากบ๎าน
นายประภัฒน๑สร  จันทุดม ถึง
บ๎านนายศุภกร  เทียมศรกีุล บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘ 

วางทํอระบาน้ าเสีย จากบ๎าน
นายประภัฒน๑สร  จันทุดม ถึง
บ๎านนายศุภกร  เทียมศรกีุล 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า
จากบ๎านนางวเิชียร  คุณาพรหม 
ถึงบ๎านนางจู ภูสมศรี บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๘  

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นางวิเชียร  คุณาพรหม ถึงบ๎าน
นางจู ภูสมศรี บ๎านนาดี หมูํที่ ๘ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นางวิเชียร  คุณาพรหม ถึงบ๎าน
นางจู ภูสมศรี บ๎านนาดี หมูํที่ 
๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิน่ 
กส.ถ.๙๘-๐๑๐ ถนนเลียบคลอง
ชลประทาทน ๒L-RMC จาก
สะพานบา๎นนาดี หมูทํี่ ๘ ถึงนา
นางล าไพ    ภกูิจเย็น บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๘  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๑๐ ถนนเลียบคลอง
ชลประทาทน ๒L-RMC จาก
สะพานบ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ ถึงนา
นางล าไพ  ภูกจิเย็น บ๎านนาด ีหมูํ
ที่ ๘ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๑๐ ถนนเลียบ
คลองชลประทาทน ๒L-RMC 
จากสะพานบ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 
ถึงนานางล าไพ  ภูกจิเย็น บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สาย
เลียบคลองชลประทาน ๒L-RMC  
จากสะพานบ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ ถึง
นายนายธรรม ภอูองทอง บ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สายเลียบ
คลองชลประทาน ๒L-RMC  จาก
สะพานบ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ ถึงนาย
นายธรรม ภูอองทอง  บ๎านคลอง
คูํ หมูํที่ ๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สาย
เลียบคลองชลประทาน ๒L-
RMC  จากสะพานบ๎านนาดี หมูํ
ที่ ๘ ถึงนายนายธรรม ภอูอง
ทอง แบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับผลประโยชน๑ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๔ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว
ทางแบบพาราแอสฟ๓ลตกิ ถนน
เลียบคลองชลประทานสาย ๕L-๒
L RMC ถึงถนนทางหลวงสาย กส 
๒๐๔๕ บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ ต.นา
ดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ๑    

เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยางผิวทาง
แบบพาราแอสฟ๓ลติก ถนนเลียบ
คลองชลประทานสาย ๕L-๒L 
RMC ถึงถนนทางหลวงสาย กส 
๒๐๔๕ บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ ต.
นาดี  

กํอสร๎างถนนลาดยางผิวทาง
แบบพาราแอสฟ๓ลติก ถนน
เลียบคลองชลประทานสาย ๕
L-๒L RMC ถึงถนนทางหลวง
สาย กส ๒๐๔๕ บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ ต.นาดี  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับผลประโยชน๑ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

๑๐๖ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ บ๎านปอแดง  
หมูํท่ี ๒ ถึงสะพานข๎ามล าน้ าพาน ต าบลหลุบ  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบทบ๎านปอแดง 
หมูํท่ี ๒ ถึงสะพานข๎ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบทบ๎านปอแดง หมูํท่ี 
๒ ถึงสะพานข๎ามล าน้ าพาน ต าบล
หลุบ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ ถึงคลองล
ประทาน ๒L-RMC บ๎านขมิ้น หมูํท่ี ๕ 

 ต าบลนาดี  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ 
ถึงคลองลประทาน ๒L-RMC บ๎านขมิ้น 
หมูํท่ี ๕ ต าบลนาดี 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ ถึง
คลองลประทาน  

๒L-RMC บ๎านขมิ้น หมูํท่ี ๕  

ต าบลนาดี 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชากรในพื้นท่ี
ต าบลนาดี จ านวน 
๕,๖๐๐ คน ท่ีได๎รับ
ประโยชน๑  ในการ

สัญจร  ไป-มา 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ บ๎านปอแดง 
หมูํท่ี ๒ ถึงคลอง ๒L-RMC บ๎านหลุมข๎าว หมูํท่ี 
๗  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบทบ๎านปอแดง 
หมูํท่ี ๒ ถึงสะพานข๎ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบทบ๎าน      ปอแดง 
หมูํท่ี ๒ ถึงสะพานข๎ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๘ โครงการกํอสร๎างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร๎อมเสริมพนังกั้น
น้ าคลองลูกรัง บ๎านขมิ้น หมูํท่ี ๕ ต าบลนาดี 

เพื่อกํอสร๎างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร๎อมเสริม
พนังกั้นน้ าคลอลลูกรัง บ๎านขมิ้น หมูํท่ี 
๕ ต าบลนาดี 

กํอสร๎างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร๎อม
เสริมพนังกั้นน้ าคลอลลูกรัง บ๎านขมิ้น 
หมูํท่ี ๕ ต าบลนาดี 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 มีการกักเก็บน้ าเพื่อให๎ 

ใช๎ประชาชนประโยชน๑ 

มากข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘๙ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟ๓ลติกคอนกรีต สายจากนานายธรรม  ภูออง
ทอง   ถึงคลองตก บ๎านคลองคํู หมูํท่ี ๖  

เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยาง แบบพารา
แอสฟ๓ลติกคอนกรีต สายจากนานาย
ธรรม  ภูอองทอง   ถึงคลองตก บ๎าน
คลองคํู หมูํท่ี ๖ 

กํอสร๎างถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟ๓ลติกคอนกรีต สายจากนานายธรรม  
ภูอองทอง  ถึงคลองตก บ๎านคลองคํู 
หมํูท่ี ๖ 

๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑    ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สี่แยก ถนน คสล.คลอง ๕L-๒L RMC บ๎าน
คลองคํู หมูํท่ี ๖ ถึงทางหลวงชนบท กส.๒๐๔๕ 
บ๎าน ปอแดง หมูํท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอ   ยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑   

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยก ถนน คสล.คลอง ๕L-๒L 
RMC บ๎านคลองคํู หมูํท่ี ๖ ถึงทาง
หลวงชนบท กส.๒๐๔๕ บ๎านปอแดง 
หมูํท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สี่แยก ถนน คสล.คลอง  

๕L-๒L RMC ถึบ๎านคลองคํู หมูํท่ี ๖ 
งทางหลวงชนบท กส.๒๐๔๕ บ๎านปอ
แดง หมูํท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  กว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๕๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ประชากรในพื้นท่ี
ต าบลนาดี จ านวน 
๕,๖๐๐ คน ท่ีได๎รับ

ประโยชน๑      ในการ
สัญจร          ไป-มา 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 



 

 

๑๐๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข๎างนานายอดุล ภูงามเงิน บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ ถงึคลองชลประทาน  

เพือ่กํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กข๎างนานายอดุล  

ภูงามเงิน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 
ถึงคลองชลประทาน 

กํอสร๎างกอํสร๎างถนนคอนกรี
เสริมเหล็กข๎างนานาย อดุล 
ภูงามเงิน บ๎านปอแดง หมูทํี่ 
๒ ถึงคลองชลประทาน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐
๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางวรรณา สีท ามี ถึงบ๎านนาง
อนงค๑ อันทะชัย บ๎านปอแดง หมูํที ่๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางวรรณา สีท ามี ถึงบ๎าน
นางอนงค๑ อนัทะชัย บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางวรรณา สีท ามี ถึง
บ๎านนางอนงค๑ อันทะชัย 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวก ไมํเกิดการทวํม

ขัง 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๒ โครการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึงนา
นางทองสมทุร ภสูีดิน บ๎านชัยศร ี

 หมูํที่ ๔  

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึง
นานางทองสมุทร ภูสีดนิ 

 บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลกูรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ 
ถึงนานางทองสมทุร ภูสดีิน 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๓ โครงการซํอมแซมพนังกัน้น้ าเลิงไกํ
โอกจากฝายน้ าล๎นถึงต๎อนโซ ํ

 (บ๎านคลองคูํ)  

เพื่อซํอมแซมพนังกัน้น้ าเลิงไกํ
โอกจากฝายน้ าล๎นถึงต๎อนโซํ 
(บ๎านคลองคูํ) 

กํอสร๎างซํอมแซมพนังกัน้น้ า
เลิงไกํโอกจากฝายน้ าล๎นถึง
ต๎อนโซํ (บ๎านคลองคูํ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑    

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีพนังกัน้น้ า
เพื่อกั้นน้ าไมํให๎ทํวมขัง
พืชผลทางการเกษตร 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง ๑R-๒L 
RMC ถึงดอนเสาเล๎า บ๎านคลองคูํ  
หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง ๑
R-๒L RMC ถึงดอนเสาเล๎า 
บ๎านคลองคูํ   หมูํที่ ๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง 
๑R-๒L RMC ถึงดอนเสาเล๎า 
บ๎านคลองคูํ   หมูํที่ ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑      

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางรัศมี ทัศนภกัดิ์ ถึง
ถนน คสล.ทางไปโคกคันจ๎อง บ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางรัศมี ทัศน
ภักดิ์ ถึงถนน คสล.ทางไปโคก
คันจ๎อง บ๎านคลองคูํ หมูํที ่๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางรัศมี ทัศน
ภักดิ์ ถึงถนน คสล.ทางไป
โคกคันจ๎อง บ๎านคลองคู ํหมูํ
ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑      

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

๑๐๘ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า คสล.
ภายในหมูํบ๎าน (พร๎อมฝาปิด คสล.) 
จากบ๎านนางพรทิพย๑ มาลา ถึงบ๎าน
นางเตอืนใจ เพิ่มสนิธุ๑ บ๎านปอแดง หมูํ
ที่ ๓ 

โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูํบ๎าน (พรอ๎มฝา
ปิด คสล.) จากบ๎านนางพรทิพย๑ 
มาลา ถึงบ๎านนางเตอืนใจ เพิม่
สินธุ๑ บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓  

ปริมาณงาน  

ขนาดกว๎าง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๒๘.๕๐ เมตร ลกึ ๐.๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวก ไมํเกิดการ

ทํวมขัง 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๗ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบํอ  ภูหวน ถึงนานาย
ค า ปรีพร  บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่
การเกษตร จากนานาย        
ทองบํอ  ภูหวน ถึงนานายค า 
ปรีพร  บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ 
เมตร ถมดนิสูงเฉลี่ย ๐.๖๐
เมตร  (หรือมีปริมาตรดินไมํ
น๎อยกวํา ๖๑๕.๖๐ ลบ.ม.) 

๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากคลองชลประทาน1R-2L 
RMC ถึงบ๎านนางสาวสมบูรณ๑ ฉายจรุง 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖  

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากคลอง
ชลประทาน๑R-๒L RMC ถึง
บ๎านนางสาวสมบูรณ๑ ฉายจรุง  

บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖  

ปริมาณงาน  

ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหลํทางลงลกูรัง 

ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร (หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนํ๎อยกวํา 
๗๒.๘๐ ตารางเมตร)  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากไรนํางสมพร   ภูผาสุข บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗  

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากไรํนางสมพร   

ภูผาสุข บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗  

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรไหลํทางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร (หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนํ๎อยกวํา  

๗๒.๘๐ ตารางเมตร) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๑๐๙ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข๎างบ๎านนายสมคิด ภูธรรมมะ บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณข๎างบ๎านนายสมคิด ภู
ธรรมมะ บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข๎างบ๎านนายสมคิด ภูธรรม
มะ บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนน
การสัญจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๑ โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลติกคอน กรีต 
จากบ๎านนางสมหวัง จันทุดม หมูํที่ ๑ ถึง 
บ๎านนายประทิน ภูหวล บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลติก 
คอนกรีต จากบ๎านนางสมหวัง จัน
ทุดม หมูํที่ ๑ ถึง บ๎านนายประทิน 
ภูหวล บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลติกคอน กรีต 
จากบ๎านนางสมหวัง จันทุดม หมูํที่ 
๑ ถึง บ๎านนายประทิน ภูหวล 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนน
การสัญจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ๎านนางบุญหนา ภู
สมหมาย ถึงบ๎านนางค าแดง ภูประสิทธิ์ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ๎านนางบุญหนา ภู
สมหมาย ถึงบ๎านนางค าแดง ภู
ประสิทธิ์ บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างรํองระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ๎านนางบุญหนา 
ภูสมหมาย ถึงบ๎านนางค าแดง ภู
ประสิทธิ์ บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๓ โครงการกํอสร๎างรํองระบาน้ าจากบ๎านนาง
บุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ๎านนายค าพัน ดล
เรขา บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบาน้ าจากบ๎าน
นางบุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ๎านนาย
ค าพัน ดลเรขา บ๎านปอแดง หมูํที่ 
๑ 

กํอสร๎างรํองระบาน้ าจากบ๎านนาง
บุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ๎านนายค า
พัน ดลเรขา บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มข้ึน 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

๒๐๔ 

โครงการกํอสร๎างรํองระบาน้ าจากบริเวณ
ข๎างบ๎านนางสมเพศ ภูตะวัน ถึง บ๎านนาย
ประภาส ภูอํอนโสมพัน  

บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

เพื่อโครงการกํอสร๎างรํองระบาน้ า
จากบริเวณข๎างบ๎านนางสมเพศ ภู
ตะวัน ถึง บ๎านนายประภาส ภูอํอน
โสมพัน 

 บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ 

โครงการกํอสร๎างรํองระบาน้ าจาก
บริเวณข๎างบ๎านนางสมเพศ ภู
ตะวัน ถึง บ๎านนายประภาส ภู
อํอนโสมพัน บ๎านปอแดง 

 หมูํที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 
 
 



 

 

๑๑๐ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านยางรุณรี บัวโค ถึง บ๎านนายสอน 
ดลรัศมี บ๎านปอแดง หมูํที ่๑ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านยางรุณรี บัวโค ถึง บ๎าน
นายสอน ดลรัศม ีบ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านยางรุณรี บัวโค ถึง บ๎าน
นายสอน ดลรัศม ีบ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุพุฒน๑ สัตย๑ตั้ง ถึงบ๎านนาง
ลออ ปอูมแสนศร ี

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุพุฒน๑ สัตย๑ตั้ง ถึงบ๎าน
นางลออ ปูอมแสนศร ี

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุพุฒน๑ สัตย๑ตั้ง ถึง
บ๎านนางลออ ปูอมแสนศร ี

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูํ
ที่ ๑ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
มีการระบายน้ าที่

สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐๘ โครงการกํอสร๎างลาดคอนกรีตคลองสํง
น้ าทกุสาย บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างลาดคอนกรีตคลอง
สํงน้ าทกุสาย บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างลาดคอนกรีตคลองสํง
น้ าทกุสาย บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีคลอง
ระบายน้ าที่สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๑๑ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๙  โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า คสล. 
จากบ๎านนางบุญหนา ถึง บ๎านยายค า
แดง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า คสล. 
จากบ๎านนางบุญหนา ถึง บ๎าน
ยายค าแดง บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า คสล. 
จากบ๎านนางบุญหนา ถึง 
บ๎านยายค าแดง บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๐ โครงการกํอสร๎างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหลํถนนคอนกรีตทางไป
สะพานล าน้ าพาน บ๎านปอแดง หมูํที ่๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหลํถนนคอนกรีตทางไป
สะพานล าน้ าพาน หมูทํี่ ๑ 

กํอสร๎างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหลํถนนคอนกรีต
ทางไปสะพานล าน้ าพาน หมูํ
ที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูํ
ที่ ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๒ 

 
โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าหน๎า
ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน (ศาลากลางหมูํบ๎าน) 
ทั้ง ๒ ข๎าง บ๎านนาด ีหมูํที ่๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าหน๎า
ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน (ศาลากลาง
หมูํบ๎าน) ทั้ง ๒ ขา๎ง บ๎านนาด ี

 หมูํที่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าหน๎า
ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน (ศาลา
กลางหมูํบ๎าน) ทั้ง ๒ ข๎าง 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
๑๑๒ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข๎างนานายอดุล 
ภูงามเงิน ถึง คลองชลประทาน  

บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข๎างนานา
ยอดุล ภูงามเงนิ ถึง คลอง
ชลประทาน บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข๎างนานา
ยอดุล ภูงามเงนิ ถึง คลอง
ชลประทาน บ๎านปอแดง 

 หมูํที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายบัวผัน ภทูุมม ีถึง 
คลองชลประทาน บ๎านนายสุพจน๑ ภู
กระทาน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายบัวผัน ภทูุมม ี
ถึง คลองชลประทาน บ๎านนาย
สุพจน๑ ภกูระทาน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายบัวผัน ภทูุม
มี ถึง คลองชลประทาน บ๎าน
นายสุพจน๑ ภกูระทาน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๕ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนานางละ
มัย พวงพิลา  บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนา
นางละมัย พวงพลิา  บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนา
นางละมัย พวงพลิา  บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๖ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นานางหนู
เลื่อน ภูสีลา บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นา
นางหนูเลือ่น ภูสีลา บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นา
นางหนูเลือ่น ภูสีลา บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 



 

 

 
 

๑๑๓ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากนา
นางสนทิ ภูจุไร ถึง นานางทองเรียน  
ภูตะวัน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
นานางสนิท ภูจุไร ถึง นานาง
ทองเรียน  ภูตะวนั บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากนา
นางสนทิ ภูจุไร ถึง นานางทอง
เรียน  ภตูะวนั บ๎านปอแดง หมูํ
ที่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๘ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ า
พานทําวงัแสงน๎อย เชือ่มตอํต าบลหลุบ 
อ าเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เพื่อกํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ า
พานทําวงัแสงน๎อย เชือ่มตอํ
ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จังหวดั
กาฬสนิธุ๑ 

กํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ าพาน
ทําวังแสงนอ๎ย เชื่อมตํอต าบล
หลุบ อ าเภอเมอืง จังหวดั
กาฬสนิธุ๑ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สะพานในการ

สัญจรไปมา และ
การขนถํายพืชผล
ทางการเกษตร  

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๑๙ โครงการกํอสร๎างคลองคอนกรีต จาก
นานายหนกูาย ภูชํางทอง ถงึเลิงไกโํอก 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย ภูชํางทอง 
ถึงเลิงไกํโอก 

กํอสร๎างคลองคอนกรตี จากนา
นายหนูกาย ภูชํางทอง ถึงเลงิ
ไกํโอก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมูํบ๎าน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมูํบ๎าน บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 



 

 

๑๑๔ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
คลอง ๕L จากทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๒ ถึงทางแยกไป หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
คลอง ๕L จากทางเข๎าหมูํบ๎าน 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ ถึงทาง
แยกไป หมูํที่ ๗ 

กํอสร๎างถนนลาดยางสายคลอง 
๕L จากทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ ถงึทางแยกไป 
หมูํที่ ๗ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทกุซอยใน
หมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. ทกุซอย
ในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

กํอสร๎างถนน คสล. ทกุซอยใน
หมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๓ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ๎านนาง
ประเทอืง ภขูมัง 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ๎าน
นางประเทอืง ภูขมัง 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ๎าน
นางประเทอืง ภูขมัง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ ถึง 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ 
ถึง บ๎านคลองคูํ หมูํที ่๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ 
ถึง บ๎านคลองคูํ หมูํที ่๖ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 

 
 



 

 

๑๑๕ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๕ โครงการกํอสร๎างโดม เพือ่ใช๎ท า
กิจกรรมในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างโดม เพือ่ใช๎ท า
กิจกรรมในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

กํอสร๎างโดม เพือ่ใช๎ท ากิจกรรม
ในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิม่ขึ้น 

 เพื่อให๎ประชาชน
มีสถานที่ไว๎ใช๎จัด
กิจกรรมตําง ๆ 

รํวมกัน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายสมจิตร กระภชูัย ถึงบ๎านนาง
สมงาม ภูชํางทอง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายสมจิตร กระภชูัย ถึง
บ๎านนางสมงาม ภูชํางทอง บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นายสมจิตร กระภูชัย ถงึบ๎าน
นางสมงาม ภูชํางทอง บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๗ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน ถึงบ๎าน
นายประยูร ภูพาดสี และนายบุญมี 
ประเสรฐิก๎านตรง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงบ๎านนายประยูร ภูพาดสี 
และนายบุญม ีประเสรฐิก๎าน
ตรง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงบ๎านนายประยูร ภูพาดสี 
และนายบุญม ีประเสรฐิก๎าน
ตรง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลท๑ตกิ 
จากบ๎านนายประทิน ภูหวล ถึงบ๎าน
นางสมหวัง จันทุดม บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลท๑ตกิ 
จากบ๎านนายประทิน ภูหวล ถึง
บ๎านนางสมหวัง จนัทุดม บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

กํอสร๎างถนนแอสฟ๓ลท๑ตกิ จาก
บ๎านนายประทิน ภูหวล ถึง
บ๎านนางสมหวัง จนัทุดม บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 

 
 
 



 

 

๑๑๖ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางจงจิตร จันทะวงค๑ ถึงบ๎านนาง
จิตราพนัธ๑ ภอูงทอง บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางจงจิตร จันทะวงค๑ ถึง
บ๎านนางจิตราพันธ๑ ภูองทอง 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นางจงจิตร จันทะวงค๑ ถึงบ๎าน
นางจิตราพันธ๑ ภูองทอง บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๓ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๐ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางพรทิพย๑ มาลา ถึงบ๎านนางธ
นัดดา ภูเบ๎าทอง บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางพรทิพย๑ มาลา ถึงบ๎าน
นางธนดัดา ภูเบ๎าทอง บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นางพรทิพย๑ มาลา ถึงบ๎าน
นางธนดัดา ภูเบ๎าทอง บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิม่ขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายประทิน ภูหวล ถึงบ๎านนางบัว
ลี ภูธรรมมะ บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายประทิน ภูหวล ถึงบ๎าน
นางบัวลี ภูธรรมมะ บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นายประทนิ ภูหวล ถึงบ๎านนาง
บัวลี ภูธรรมมะ บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๒ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายประทิน ภขูมร  ถึงบ๎านนาง
สมพานค า ภกูองชนะ บ๎านปอแดง  
หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายประทิน ภขูมร  ถึง
บ๎านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจากบ๎าน
นายประทนิ ภูขมร  ถึงบ๎าน
นางสมพานค า ภูกองชนะ บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๓ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๑๗ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๓ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน ถึงนา
นางบุญทอง ประเสริฐก๎านตรง บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๓           

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงนานางบุญทอง ประเสริฐก๎าน
ตรง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓           

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงนานางบุญทอง ประเสริฐ
ก๎านตรง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓           

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายสมสนิ ภกูิ่งเพชร 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายสมสนิ ภู
กิ่งเพชร บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายสมสนิ ภู
กิ่งเพชร บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายทองพูน ภูขมัง 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายทองพูน 
ภูขมัง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข๎าบ๎านนายทองพูน 
ภูขมัง บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าบ๎าน
นางสาวสมพงษ๑ ภูออํนโสม ถึงบ๎านนาง
สมพานค า ภกูองชนะ บ๎านปอแดง 

 หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าบ๎าน
นางสาวสมพงษ๑ ภูออํนโสม ถึง
บ๎านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าบ๎าน
นางสาวสมพงษ๑ ภูออํนโสม ถึง
บ๎านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 

 



 

 

๑๑๘ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ทุกสายภายในหมูํบ๎าน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ทุกสายภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทุกสายภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายปริญญา ภูขลิบมวํง ถึงบ๎าน
นายประทนิ ภูขมร บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายปริญญา ภูขลิบมวํง ถึง
บ๎านนายประทิน ภขูมร บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายปริญญา ภูขลิบมวํง 
ถึงบ๎านนายประทิน ภูขมร 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ๎านนางพกุ    
ผลถวิล บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ๎านนางพกุ 
ผลถวิล บ๎านปอแดง หมูํที่ ๓ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ๎าน
นางพุก ผลถวิล บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

๑๑๙ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางหนเูรียน ภขูมัง ถึง
ทางเข๎าหนองสาธารณะ (หนองโดน) 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางหนเูรียน ภขูมัง 
ถึงทางเข๎าหนองสาธารณะ (หนอง
โดน) บ๎านชัยศรี หมูํที่ ๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนางหนเูรียน  
ภูขมัง ถึงทางเข๎าหนอง
สาธารณะ (หนองโดน) บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึงนายาง
ทองสมุทร ภูสีดนิ 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึง
นายางทองสมุทร ภูสีดนิ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลกูรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ 
ถึงนายางทองสมทุร ภสูีดิน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองสาธารณะ 
(หนองโดน) บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองสาธารณะ 
(หนองโดน) บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนอง
สาธารณะ (หนองโดน) บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายทองบํอ ภอูองทอง 
ถึงบ๎านนายสมคิด ภูหอสูง (โคกดอน
มํวง) บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายทองบํอ ภอูอง
ทอง ถึงบ๎านนายสมคิด ภูหอสูง 
(โคกดอนมํวง) บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายทองบํอ ภู
อองทอง ถึงบ๎านนายสมคิด 
ภูหอสูง (โคกดอนมํวง) บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 



 

 

๑๒๐ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายชาญ พละเดช ถึง
บ๎านนายหยาด ภูทุมมี บ๎านชัยศร ี

 หมูํที่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายชาญ พละเดช 
ถึงบ๎านนายหยาด ภูทมุมี บ๎านชัย
ศรี หมูํที ่๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ๎านนายชาญ พละ
เดช ถึงบ๎านนายหยาด ภูทมุมี 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต จาก
บ๎านนางล าไย ภูคงน้ า ถึงบ๎านนายมกุ 
ภูทองพนัธ๑ บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีต จาก
บ๎านนางล าไย ภูคงน้ า ถึงบ๎าน
นายมุก ภทูองพันธ๑ บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต จาก
บ๎านนางล าไย ภูคงน้ า ถึง
บ๎านนายมุก ภูทองพันธ๑ บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุก
สายในหมูํบ๎าน บ๎านชัยศรี หมูํที่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุก
สายในหมูํบ๎าน บ๎านชัยศรี  

หมูํที่ ๔ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง  

หมูํที่ ๔ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 



 

 

๑๒๑ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๘ โครงการกํอสร๎างสะพานล าน้ าพาน 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ ถึงต าบลหลุบ 

เพื่อกํอสร๎างสะพานล าน้ าพาน 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ ถึงต าบลหลุบ 

กํอสร๎างสะพานล าน้ าพาน 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ ถึงต าบล
หลุบ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔๙ โครงการกํอสร๎างลูกระนาด บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ ถนนสายบ๎านขมิน้-ปอแดง 

เพื่อกํอสร๎างลูกระนาด บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ ถนนสายบ๎านขมิน้-ปอ
แดง 

กํอสร๎างลูกระนาด บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ ถนนสายบ๎านขมิน้-
ปอแดง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๐ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. (ถนนซอย
บ๎านนายมุก ภูทองพันธ๑ ถึงบ๎านนาง
ล าไย ภูคงน้ า บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. (ถนนซอย
บ๎านนายมุก ภูทองพันธ๑ ถึงบ๎าน
นางล าไย ภูคงน้ า บ๎านชัยศร ีหมูํ
ที่ ๔ 

กํอสร๎างถนน คสล. (ถนน
ซอยบ๎านนายมุก ภูทองพันธ๑ 
ถึงบ๎านนางล าไย ภูคงน้ า 
บ๎านชัยศรี หมูทํี่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๑ โครงการกํอสร๎างถนนดนิถนนนานาง
บุญรํวม ถึงนานายเคน บ๎านชัยศรี  

หมูํที่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนดนิถนนนานาง
บุญรํวม ถึงนานายเคน บ๎านชัยศรี  
หมูํที่ ๔ 

กํอสร๎างถนนดนิถนนนานาง
บุญรํวม ถึงนานายเคนบ๎าน
ชัยศรี  หมูํที ่๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

 
๑๒๒ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนน
ทางเข๎าบ๎านนางประไพ บ๎านชัยศรี หมูํ
ที่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. ถนน
ทางเข๎าบ๎านนางประไพ บ๎านชัย
ศรี หมูํที ่๔ 

กํอสร๎างถนน คสล. ถนน
ทางเข๎าบ๎านนางประไพ  บ๎าน
ชัยศรี หมูํที่ ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๓ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบํอ ภูหวล ถึงนานาย
ค า ปรีพร บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบํอ ภูหวล ถึงนา
นายค า ปรีพร บ๎านขมิน้ 

หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานายทองบํอ ภูหวล ถึง
นานายค า ปรีพร บ๎านขมิ้น  
หมูํที่ ๕ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางศิรสิังวาล มูลถวิลย๑ 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕  ถึงบ๎านคลองคู ํ

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางศิรสิังวาล มูล
ถวิลย๑ บ๎านขมิ้น หมูทํี่ ๕  ถึงบ๎าน
คลองคู ํ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางศิรสิังวาล 
มูลถวิลย๑ บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕  
ถึงบ๎านคลองคู ํ

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ๎านนาง 

เมฆลา ภูอํางทอง บ๎านขมิ้น หมูทํี่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ๎านนาง
เมฆลา ภูอํางทอง บ๎านขมิ้น  

หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ๎าน
นางเมฆลา ภอูํางทอง บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 



 

 

๑๒๓ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๖ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไกํโอก บ๎านขมิ้น หมูํ
ที่ ๕  ถึงล าน้ าพาน 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไกํโอก บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕  ถึงล าน้ าพาน 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไกํโอก 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕  ถึงล าน้ า
พาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายอรณุ ภูแลศรี ถึงคลอง
ชลประทาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายอรณุ ภูแลศรี ถึงคลอง
ชลประทาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนายอรณุ ภูแลศรี ถึง
คลองชลประทาน บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายจันด ีภูประสทิธิ์ บ๎านขมิน้  

หมูํที่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายจันด ีภูประสทิธิ์ บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายจันด ีภูประสทิธิ์ 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๕๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี ภเูต๎านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี ภเูต๎านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายไมตรี ภเูต๎านาค ถึง
คลองชลประทาน บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๕ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๒๔ 
 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๐ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางพัด ภเูต๎านาค ถึงบ๎านนาง
ปอย ภูวิชัย บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางพัด ภเูต๎านาค ถึงบ๎าน
นางปอย ภูวิชัย บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางพัด ภเูต๎านาค ถึง
บ๎านนางปอย ภูวิชัย บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจริยาพร นาชัย
พลอย ถึงบ๎านนางบุญเรือง คูหาวัล 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจริยาพร นา
ชัยพลอย ถึงบ๎านนางบุญเรือง คู
หาวัล บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจริยาพร 
นาชัยพลอย ถึงบ๎านนางบุญ
เรือง คูหาวัล บ๎านขมิน้ หมูทํี่ 
๕ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๒ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านขมิ้น หมูํที่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านขมิ้น หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านขมิ้น  

หมูํที่ ๕ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมูํบ๎าน บ๎านขมิ้น  

หมูํที่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมูํบ๎าน บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๕ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 
 
 



 

 

๑๒๕ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๔ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่ระบายน้ าเสียของชมุชน 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่ระบายน้ าเสียของ
ชุมชน บ๎านขมิน้ หมูทํี่ ๕ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า 
ภายในหมูํบ๎าน เพือ่ระบาย
น้ าเสียของชุมชน บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๕  

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงบ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 
ถึงบ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ 
๖ ถึงบ๎านปอแดง หมูทํี่ ๒ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง ๑R ๒L 
RMC. ถึงดอนเสาเล๎า 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง ๑R 
๒L RMC. ถึงดอนเสาเล๎า 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านคลองคูํ คลอง 
๑R ๒L RMC. ถึงดอนเสาเล๎า 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายรัศม ีทัศนภักดิ ์
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงถนน คสล. 
ทางไปโคกคันจ๎อง 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายรัศม ีทัศน
ภักดิ์ บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงถนน 
คสล. ทางไปโคกคนัจอ๎ง 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายรัศม ี
ทัศนภกัดิ์ บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ 
๖ ถึงถนน คสล. ทางไปโคก
คันจ๎อง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 



 

 

๑๒๖ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๘ โครงการกํอสร๎างถนนจากนานายไพ
รัตน๑ ภอูาบออํน บ๎านคลองคู ํหมูํ ๖ ถึง
คลอง ๖L 

เพื่อกํอสร๎างถนนจากนานายไพ
รัตน๑ ภอูาบออํน บ๎านคลองคู ํหมูํ 
๖ ถึงคลอง ๖L 

กํอสร๎างถนนจากนานายไพ
รัตน๑ ภอูาบออํน บ๎านคลองคู ํ
หมูํ ๖ ถึงคลอง ๖L 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖๙ โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 
๒R จ านวน ๓ จุด 

  จุดที ่๑ บริเวณนานายล าดวน ฆาร
จ าลอง 

  จุดที ่๒ บริเวณนานายประสทิธิ์ ศรี
จ าปา 

  จุดที ่๓ บริเวณนานายจันดี ภูเหลือ่ม 

เพื่อกํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน บ๎านคลองคูํ 
หมูํที่ ๖ ๒R จ านวน ๓ จุด 

  จุดที ่๑ บริเวณนานายล าดวน 
ฆารจ าลอง 

  จุดที ่๒ บริเวณนานายประสทิธิ์ 
ศรีจ าปา 

  จุดที ่๓ บริเวณนานายจันดี     
ภูเหลื่อม 

กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน บ๎านคลอง
คูํ หมูํที่ ๖ ๒R จ านวน ๓ จุด 

  จุดที ่๑ บริเวณนานาย
ล าดวน ฆารจ าลอง 

  จุดที ่๒ บริเวณนานาย
ประสิทธิ ์ศรีจ าปา 

  จุดที ่๓ บริเวณนานายจันดี 
ภูเหลื่อม 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สะพานการสญัจร
ไปมา และการขน
ถํายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวงดอก ถึงนา
นายธงชัย หาระม ีบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวงดอก 
ถึงนานายธงชัย หาระม ีบ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวง
ดอก ถึงนานายธงชัย หาระมี 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน ถึง
บ๎านนางปนิดา อิศาสตร๑ บ๎านคลองคูํ 
หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข๎าหมูํบ๎าน 
ถึงบ๎านนางปนิดา อิศาสตร๑ บ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข๎า
หมูํบ๎าน ถึงบ๎านนางปนิดา อิ
ศาสตร๑ บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 



 

 

๑๒๗ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายค ามวล ภูดินด า
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปโคกคนัจ๎อง 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายค ามวล ภูดิน
ด าบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ ถึงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กทางไปโคกคนั
จ๎อง 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายค ามวล ภู
ดินด าบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปโคกคันจ๎อง 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๓ โครงการกํอสร๎างร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนานาย
ประสิทธิ ์ศรีจ าปา ถึงนานายสมาน มัน่
หมาย บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนานาย
ประสิทธิ ์ศรีจ าปา ถึงนานาย
สมาน มัน่หมาย บ๎านคลองคูํ  

หมูํที่ ๖ 

กํอสร๎างร าราง
สาธารณประโยชน๑ จากนา
นายประสิทธิ์ ศรจี าปา ถึงนา
นายสมาน มั่นหมาย บ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๔ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าเส๎น
กลางหมูํบ๎าน บ๎านคลองค ูหมูํที ่๖ ลง
ไปคลอง ๑R - ๒L RMC.  

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าเส๎น
กลางหมูํบ๎าน บ๎านคลองค ูหมูํที ่
๖ ลงไปคลอง ๑R - ๒L RMC. 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าเส๎น
กลางหมูํบ๎าน บ๎านคลองค ู
หมูํที่ ๖ ลงไปคลอง ๑R - ๒L 
RMC. 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๕ โครงการกํอสร๎างซ๎ุมประตูหมูํบ๎าน 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างซ๎ุมประตูหมูํบ๎าน 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

กํอสร๎างซ๎ุมประตูหมูํบ๎าน 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 เพื่อให๎ประชาชน
มีซุ๎มประตทูางเข๎า
หมูํบ๎าน ทีม่องเห็น

ชัดเจน 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๘ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถวัลย๑ ไชยาเย็น ถงึปูาย
ทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎านหลมุข๎าว หมูํที ่๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถวัลย๑ ไชยาเย็น ถงึปูาย
ทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎านหลมุข๎าว หมูํ
ที่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถวัลย๑ ไชยาเย็น ถงึ
ปูายทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจารุวรรณ ภูดอกไม๎ 
ถึงถนนบ๎านคลองคูํ – นาดี  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจารุวรรณ ภู
ดอกไม๎ ถึงถนนบ๎านคลองคูํ – นา
ด ี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางจารุวรรณ 
ภูดอกไม๎ ถึงถนนบ๎านคลองคูํ 
– นาด ี

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ๎านหลมุข๎าว หมูํที่ ๗ 
ถึงสะพานข๎ามคลองชลประทาน 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ๎านหลมุข๎าว หมูํ
ที่ ๗ ถึงสะพานข๎ามคลอง
ชลประทาน ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ๎านหลมุ
ข๎าว หมูทํี่ ๗ ถึงสะพานข๎าม
คลองชลประทาน ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาด ี

๒๗๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ๎ม ศรีวรรณา ลง
คลองชลประทาน บ๎านหลุมข๎าว  

หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ๎ม ศรีวรรณา 
ลงคลองชลประทาน บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ๎ม 
ศรีวรรณา ลงคลอง
ชลประทาน บ๎านหลมุข๎าว 
หมูํที่ ๗ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 

 
 



 

 

๑๒๙ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๐ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า ทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว  

หมูํที่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า ทกุ
สายในหมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว 
หมูํที่ ๗ 

 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๑ โครงการกํอสร๎างไหลํทางถนนคอนกรีต 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างไหลํทางถนน
คอนกรีต ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างไหลํทางถนน
คอนกรีต ภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๒ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จากวง
เวียน ถึงคลองชลประทาน บ๎านหลมุ
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จากวง
เวียน ถึงคลองชลประทาน บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
วงเวียน ถึงคลองชลประทาน 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๓ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ ถึงล า
น้ าดอกไม๎ บ๎านหลมุข๎าว หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ ถึงล า
น้ าดอกไม๎ บ๎านหลมุข๎าว หมูํที่ ๗ 

กํอสร๎างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ 
ถึงล าน้ าดอกไม๎ บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



 

 

๑๓๐ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๔ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ๎านนาย
ถวัลย๑ ไชยยาเย็น บ๎านหลุมข๎าว 

 หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ๎าน
นายถวัลย๑ ไชยยาเย็น บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึง
บ๎านนายถวัลย๑ ไชยยาเย็น 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๕ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่แก๎ไขป๓ญหาถนนลกูรังเป็น
หลุมเป็นบํอ บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่แก๎ไขป๓ญหาถนน
ลูกรังเป็นหลุมเป็นบํอ บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบา๎น เพือ่แก๎ไขป๓ญหา
ถนนลกูรังเป็นหลุมเป็นบํอ 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว  

หมูํที่ ๗ 

๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๗ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุํง นนัวิสุ ถึงนานาย
ไพโรจน๑ ภูพินาค บ๎านนาดี หมูํที่ ๘ 

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุํง นนัวิสุ ถึงนานาย
ไพโรจน๑ ภูพินาค บ๎านนาดี  

หมูํที่ ๘ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางรุํง นนัวิสุ ถึงนา
นายไพโรจน๑ ภูพินาค  

บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๑ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ๎านนาย
ถวัลย๑ ไชยยาเย็น บ๎านหลุมข๎าว 

 หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ๎าน
นายถวัลย๑ ไชยยาเย็น บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึง
บ๎านนายถวัลย๑ ไชยยาเย็น 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘๙ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่แก๎ไขป๓ญหาถนนลกูรังเป็น
หลุมเป็นบํอ บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่แก๎ไขป๓ญหาถนน
ลูกรังเป็นหลุมเป็นบํอ บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน เพือ่แก๎ไขป๓ญหา
ถนนลกูรังเป็นหลุมเป็นบํอ 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๐ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหลุมข๎าว  

หมูํที่ ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุกสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตทุกสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตทกุสาย 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาดี หมูํ
ที่ ๙ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๒ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙๒ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึงบ๎านนาง
แพง เรืองสมบัติ บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึงบ๎าน
นางแพง เรอืงสมบัติ บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึง
บ๎านนางแพง เรอืงสมบัต ิ
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมูํบ๎านเชื่อมถนน
เรียบหนองนาดี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙
จ านวน ๓ จุด 

-จุดที่ ๑ หอประปาหมูํบ๎าน 

-จุดที่ ๒ บริเวณข๎างบ๎านนางแชํม ฆาร
ประเดิม  

-จุดที่ ๓ บริเวณบ๎านนางศุภลักษณ๑ ภู
สมนกึ  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมูํบ๎านเชื่อม
ถนนเรียบหนองนาดี บ๎านนาด ี
หมูํที่ ๙ จ านวน ๓ จุด 

-จุดที่ ๑ หอประปาหมูํบ๎าน 

-จุดที่ ๒ บริเวณข๎างบ๎านนางแชํม 
ฆารประเดมิ  

-จุดที่ ๓ บริเวณบ๎านนางศุภ
ลักษณ๑ ภูสมนกึ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมูํบ๎าน 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ เชื่อมถนน
เรียบหนองนาดี จ านวน ๓ 
จุด 

-จุดที่ ๑ หอประปาหมูํบ๎าน 

-จุดที่ ๒ บริเวณข๎างบ๎านนาง
แชํม ฆารประเดมิ  

-จุดที่ ๓ บริเวณบ๎านนางศุภ
ลักษณ๑ ภูสมนกึ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๔ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึงบ๎านนาง
นันธิดา ภูโชคชัย บ๎าน บ๎านนาดี  

หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึงบ๎าน
นางนนัธิดา ภโูชคชัย บ๎าน บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าจาก
บ๎านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึง
บ๎านนางนนัธิดา ภูโชคชัย 
บ๎าน บ๎านนาด ีหมูํที ่๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายเวช พลบุตร ถึงบ๎านนาย
สมชาย จันทุดม บ๎านนาดี หมูํที ่๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายเวช พลบุตร ถึงบ๎านนาย
สมชาย จันทุดม บ๎านนาดี หมูํที ่
๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายเวช พลบุตร ถึงบ๎าน
นายสมชาย จันทุดม บ๎านนา
ดี หมูํที่ ๙ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

๑๓๓ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙๖ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางบุญม ีนนัทะทรัพย๑ ถึงหนอง
นาดี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางบุญม ีนนัทะทรัพย๑ ถึง
หนองนาดี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางบุญม ีนนัทะทรัพย๑ 
ถึงหนองนาดี บ๎านนาดี หมูํที่ 
๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๗ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางแต๐ว ภูผาลา ถึงสี่แยกบ๎านจํา
สิบเอกบุญล๎อม ภุสมศรี บ๎านนาดี หมูํ
ที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางแต๐ว ภูผาลา ถึงสี่แยก
บ๎านจําสิบเอกบุญลอ๎ม ภุสมศรี 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนางแต๐ว ภูผาลา ถึงสี่
แยกบ๎านจําสิบเอกบุญลอ๎ม 
ภุสมศรี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า บ๎าน
เทิดไทอ๎งค๑ราชัน ถึงหนองนาดี บ๎านนา
ดี หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า บ๎าน
เทิดไทอ๎งค๑ราชัน ถึงหนองนาดี 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า บ๎าน
เทิดไทอ๎งค๑ราชัน ถึงหนองนา
ดี บ๎านนาด ีหมูํที ่๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๙๙ โครงการกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุํง นามวิสุ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุํมเมํา ไรํนางประนอม พิกุล  

เพื่อกํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุํง นามวิสุ ถึงเขต
เทศบาลต าบลอุมํเมํา ไรํนาง
ประนอม พกิุล 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางรุํง นามวิสุ ถึงเขต
เทศบาลต าบลอุมํเมํา ไรํนาง
ประนอม พกิุล 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

๑๓๔ 
 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๘,๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘,๙ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘,๙ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๑ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึบ๎านรอ๎ย
ต ารวจโทอนนัท๑ จันทวงค๑ บ๎านนาด ี
หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึบ๎าน
ร๎อยต ารวจโทอนันท๑ จนัทวงค๑ 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึ
บ๎านร๎อยต ารวจโทอนนัท๑ จัน
ทวงค๑ บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๒ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางกฤษณา ภกูิ่งงาม 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ ถึงถนนนาดี – คลอง
คู ํ

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางกฤษณา ภกูิ่ง
งาม บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ ถึงถนนนา
ดี – คลองคู ํ

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าพรอ๎ม
ฝาปิด จากบ๎านนางกฤษณา 
ภูกิ่งงาม บ๎านนาดี หมูํที่ ๙ 
ถึงถนนนาด ี– คลองคู ํ

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๓ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด  จากบ๎านจําสิบเอกบุญล๎อม ภู
สมศรี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ ถึงถนนนาดี – 
คลองคู ํ

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด  จากบ๎านจําสิบเอกบุญ
ล๎อม ภูสมศรี บ๎านนาดี หมูํที่ ๙ 
ถึงถนนนาด ี– คลองคู ํ

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าพรอ๎ม
ฝาปิด  จากบ๎านจําสิบเอก
บุญล๎อม ภูสมศรี บ๎านนาด ี
หมูํที่ ๙ ถึงถนนนาด ี– คลอง
คู ํ

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 

 
 
 



 

 

๑๓๕ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๔ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด  จากบ๎านนายนรินทร๑ ทิวะสิงห๑ 
ถึงบ๎านนายวรีะศักดิ์ พรมเขต บ๎านนา
ดี หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด  จากบ๎านนายนรินทร๑ ทิวะ
สิงห๑ ถึงบ๎านนายวรีะศกัดิ์ พรม
เขต บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าพรอ๎ม
ฝาปิด  จากบ๎านนายนรินทร๑ 
ทิวะสิงห๑ ถึงบ๎านนายวีระ
ศักดิ์ พรมเขต บ๎านนาดี  
หมูํที่ ๙ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๕ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางทองนาค ค าลนิ ถึง
บ๎าน นางกฤษณา ภกูิ่งงาม บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางทองนาค ค า
ลิน ถึงบ๎าน นางกฤษณา ภูกิ่งงาม 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ าพรอ๎ม
ฝาปิด จากบ๎านนางทองนาค 
ค าลิน ถึงบ๎าน นางกฤษณา ภู
กิ่งงาม บ๎านนาดี หมูํที่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๖ โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนายบุญเลี้ยง ภูแสงสั่น ถึง
คลองชลประทาน (๒L) บ๎านนาด ี

 หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนายบุญเลี้ยง ภูแสงสั่น 
ถึงคลองชลประทาน (๒L) บ๎านนา
ดี หมูํที่ ๙ 

กํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนายบุญเลี้ยง ภูแสง
สั่น ถึงคลองชลประทาน (๒
L) บ๎านนาดี หมูํที ่๙ 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางเพญ็ศร ีสิงหเสน ี
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙  ถึงคลอง
ชลประทาน (๒L-RMC. ) 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางเพญ็ศร ีสิง
หเสนี บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙  ถึงคลอง
ชลประทาน (๒L-RMC. ) 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนางเพญ็ศร ี
สิงหเสนี บ๎านนาดี หมูํที่ ๙  
ถึงคลองชลประทาน (๒L-
RMC. ) 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



 

 

๑๓๖ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๘ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุดใจ นาสมบูรณ๑ ถึงบ๎านนาย
วีระศกัด๑ พลบุตร บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุดใจ นาสมบูรณ๑ ถึง
บ๎านนายวีระศกัด๑ พลบุตร บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายสุดใจ นาสมบูรณ๑ 
ถึงบ๎านนายวรีะศักด๑ พลบุตร 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

                         ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐๙ โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายนรนิทร๑ ทิวะสิงห๑ ถึงบ๎านนาง
ขนิษฐา คณุรัตน๑ บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายนรนิทร๑ ทิวะสิงห๑ ถึงบ๎าน
นางขนิษฐา คุณรัตน๑ บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๙ 

กํอสร๎างรอํงระบายน้ า จาก
บ๎านนายนรนิทร๑ ทิวะสิงห๑ ถึง
บ๎านนางขนิษฐา คณุรัตน๑ 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๑๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายสมยศ ทวิะสิงห๑ ถงึ
บ๎านนายประนอม พิกุล บ๎านนาด ีหมูํ
ที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายสมยศ ทวิะ
สิงห๑ ถึงบ๎านนายประนอม พกิุล 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎านนายสมยศ ทิ
วะสิงห๑ ถึงบ๎านนายประนอม 
พิกุล บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๗ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๑ โครงการกํอสร๎างรอิงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางรุ๎ง กัว้วิจติร ถึง
บ๎านนายประสบ ภูสถติ บ๎านนาดี  

หมูํที่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างรอิงระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนางรุ๎ง กัว้วิจติร 
ถึงบ๎านนายประสบ ภสูถิต บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๙ 

กํอสร๎างรอิงระบายน้ าพรอ๎ม
ฝาปิด จากบ๎านนางรุ๎ง กัว้
วิจิตร ถึงบ๎านนายประสบ   
ภูสถิต บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน  

แนวทางท่ี ๒การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
ภายในพื้นที ่ต าบลนาด ี

เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
หํางไกลจากยาเสพติดมีความ
รักความสามัคคี 

จัดกิจกรรมรณรงค๑ตํอต๎าน
ยาเสพติด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีจิตส านกึ
หํางไกลจากยาเสพ

ติด 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๒ โครงการปูองกันแก๎ไขป๓ญหา 

ยาเสพติด  

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
ปูองกันแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด  

จัดกิจกรรมปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่เข๎า
รํวมกิจกรรมการ

แก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๓ โครงการสํงเสริมสนับสนุนในการ
จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาฟุตบอลของอ าเภอและจังหวัด 

.เพื่อสํงเสริมการพัฒนาการ
เลํนฟุตบอลในท๎องถิ่นให๎มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

๑.นักกีฬาจาก อปท.ใน
เขตอ าเภอยางตลาดเข๎า
รํวมการแขํงขัน  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนนกักีฬาที่
เข๎ารํวมการ

แขํงขัน 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี หํางไกล

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๔ โครงการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส๑ การละเมิด
สิทธิเด็ก และสตรี 

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส๑ การ
ละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 

ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส๑ 
การละเมิดสิทธิเด็ก และ
สตรี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาอาชญากรรม  
โรคเอดส๑ การละเมิด
สิทธิเด็ก และสตรี 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

 



 

 

 
๑๓๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการชุมชนเข๎มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

-เพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชน
เร่ืองยาเสพติดให๎โทษเพื่อให๎
ประชาชนได๎ตะหนักถึงโทษ
ยาเสพติดเพื่อให๎ประชาชนให๎
ความรํวมมือในการระวัง
ปูองกันป๓ญหายาเสพติดใน
ชุมขนเพื่อให๎ประชาชน
เข๎มแข็งปลอดยาเสพติด 

ให๎โทษ 

ประชาชน หมูํที ่ 

๑ – ๙ ต าบลนาดี
จ านวน ๑๐๐คน 

 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนให๎ความ
รํวมมือเฝูาระวัง

ป๓ญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

สามารถลดป๓ญหา
อาชญากรรมที่เกิด
จากยาเสพติดได ๎

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

๖ โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุงลาน
กีฬาฟุตซอล เพื่อเอาชนะยา
เสพติด หมูํที่ ๑ - ๘ ต าบลนาด ี

เพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ได๎ออกก าลังกายตํอเนื่อง
ตลอดปีสํงเสริมให๎มีสุขภาพที่
แข็งแรงใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑และหํางไกล 

ยาเสพติด 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนนาด ี

 หมูํที่ ๑ - ๙ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

เยาวชนเขตพื้นที่ได๎
ออกก าลังกายสุขภาพ
แข็งแรงหํางไกลยา

เสพติดฯ 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

๗ โครงการจัดการแขํงขันกีฬา
ต าบลนาด ี

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬาต าบลนาดี
เกมส๑  

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาด ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาดี   

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาดี มีความรัก
ความสามัคคีหํางไกล

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๘ โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ๑กีฬา  

วัสดุ/อุปกรณ๑กีฬา 
เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาดีได๎ใช๎
ประโยชน๑รํวมกัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วัสดุ/อุปกรณ๑
กีฬา 

ประชาชนในที่ต าบล
นาดี มีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑

แข็งแรง 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 



 

 

 
๑๔๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ด้านเศรษฐกิจฐานราก 

แนวทางท่ี ๑การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดต้ังกลุํมเลี้ยงโคพันธุ๑พื้นเมือง
และพันธุ๑ลูกผสม 

-เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ครอบครัว 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎การ 

เลี้ยงโค 

จัดฝึกอบรมและสํงเสริม
เกษตรผู๎เลี้ยงโค 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคมี
รายได๎เพิ่มและการเลี้ยง

โคที่ถูกต๎อง 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

๒ โครงการจัดต้ังกลุํมเย็บผ๎าอุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

-เพื่อให๎สตรีมีงานท าหลังฤดู
การเกษตร 

-เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับครอบครัว 

จัดต้ังกลุํมเย็บผ๎าทุกหมูํบ๎าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

กลุํมสตรีมีงานท าและชํวย
แบํงเบาภาระคําใช๎จํายใน

ครอบครัว 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

๓ โครงการสํงเสริมสนับสนุนกลุํมดอกไม๎
ประดิษฐ๑ 

-เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ครอบครัว 

-เพื่อให๎แมํบ๎านใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ดอกไม๎ประดิษฐ๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

กลุํมสตรีมีงานท าและชํวย
แบํงเบาภาระคําใช๎จํายใน

ครอบครัว 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

๔ โครงการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ คนชรา 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ในต าบล นาดี 
มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มข้ึน 

ผู๎พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ในต าบล นา
ดี มีอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 อบต.นาดี 

 

 



 

 

 
๑๔๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการสนับสนุนกลุํมผลิตน้ าด่ืมเพื่อ
ประชาชนในหมูํบ๎าน หมูํท่ี ๑-๙  

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าด่ืมท่ี
สะอาดไว๎รับประทาน  

จัดต้ังกลุํมผลิตน้ าด่ืมเพื่อ
ประชาชน  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได๎รับประโยชน๑ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับ
บริโภค 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 

๖ โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสํงเสริมผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ีต าบลนาดี 

เพื่อกํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสํงเสริมผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ี

ต าบลนาดี  

กํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสํงเสริม

ผู๎สูงอายุ ในพื้นท่ีต าบลนาดี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู๎สูงอายุใน
ต าบลนาดีท่ีได๎รับ
ประโยชน๑  เพิ่มข้ึน 

มีอาคารรองรับการเรียนรู๎
ด๎านตําง ๆ  

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาระบบการศึกษา 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดตั้งห๎องสมดุในหมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับรู๎
ขําวสารตําง ๆ 

จัดตั้งห๎องสมุดในหมูํบ๎าน  

๓ แหํง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีทีอ่ําน
หนังสือและได๎รับขอ๎มูล

ขําวสารตําง ๆ 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๒ โครงการอาหารกลางวันเดก็นกัเรียน เพื่อให๎นกัเรียนมอีาหาร
รับประทานทกุคน 

โรงเรียนในเขต อบต.ทกุ
โรงเรียน 

๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

นักเรียนทุกคนมอีาหาร
กลางวนัรับประทาน 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๓ โครงการจัดหาอาหารเสรมิ (นม) มีอาหารเสรมิ(นม)ให๎เด็ก
ระดับกอํนวัยเรียน 

โรงเรียนและศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็กในเขตพืน้ที ่อบต.นาด ี

๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

เด็กได๎ดื่มนม มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซมศนูย๑
พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อให๎เดก็มีสถานที่เรียน ที่
เหมาะแกกํารเรียนรู ๎

ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ทั้ง 
๔ศูนย๑ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑       

ที่เพิ่มขึ้น 

เด็กมสีถานที่เรียนที่
เหมาะแกกํารเรียนรู ๎

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๕ โครงการจัดซือ้เครื่องเลํนสนาม
พลาสติก 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เลํนของเดก็ และเพือ่
พัฒนาการทีด่ีของเดก็ 

ให๎เด็กรูจ๎ักการรอคอย การ
ให๎อภัยและการเข๎าสังคม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

เด็กมีความปลอดภัย
และมีพัฒนาการที่ด ี

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 
 



 

 

๑๔๓ 
 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
เป็นประจ าทุกป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

๗ โครงการจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับคําอาหารกลางวัน
ให๎แกํโรงเรียน  

เพื่ออุดหนุนส าหรับคําอาหาร
กลางวันให๎แกํโรงเรียน  ใน
พื้นที่ 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 

ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย๑ 

ร.ร.นาดีหลุมข๎าววิทยา 

๑.๑๔๐,๐๐๐ ๑.๑๔๐,๐๐๐ ๑.๑๔๐,๐๐๐ ๑.๑๔๐,๐๐๐ ๑.๑๔๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนส าหรับ
คําอาหารกลางวัน
ให๎แกํโรงเรียน  ใน

พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

๘ โครงการจํายเงินอุดหนุน
ให๎แกํโรงเรียนภายในเขต
ต าบลนาดี ในกจิกรรมการ
เข๎าคํายพกัแรมลูกเสือ/เนตร
นาร ี

เพื่อเงินอุดหนุนให๎แกํ
โรงเรียนภายในเขตต าบลนา
ดี ในกิจกรรมการเข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือ/เนตรนาร ี

  ประชาชนกลุํมเปูาหมาย
เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม เพื่อจะได๎พัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการเขา๎คําย
พักแรมลูกเสือ/เนตร
นาร ี

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

๙  โครงการจํายเป็นเงิน
อุดหนุนคําจ๎างเหมาบรกิาร
รถรับ – สํงนักเรียน 
จ านวน 1 คัน 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
คําจ๎างเหมาบริการ 
รถรับ – สํงนักเรียน 
จ านวน 1 คัน 

โรงเรียนปอแดงวิทยา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รถรับ – สํง
นักเรียน 

จ านวน 1 คัน 

นักเรียนมีรถรับ-สํง ที่
ปลอดภัยในการมา

เรียนหนังสือ  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๔ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐  โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาด ี 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
ด าเนนิกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาด ี

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาดี  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ
เยาวชน ที่ได๎รับ

ประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบล

นาดี  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

๑๑ โครงการจํายเงินอุดหนุน
ให๎แกํโรงเรียนภายในเขต
ต าบลนาดี ในการแขํงขัน
กีฬา 

เพื่อจํายเงินอุดหนุนใหแ๎กํ
โรงเรียนภายในเขตต าบล 

นาดี ในการแขํงขันกีฬา 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 

ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย๑ 

ร.ร.นาดีหลุมข๎าววิทยา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กลุํมเปูาหมายมี
สุขภาพรํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

หํางไกลยาเสพติด  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

๑๒ คําใช๎จํายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันให๎แกํศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.นาด ี

เพื่อจํายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันให๎แกํศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.นาด ี

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให๎แกํศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.

นาดี 

๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับอาหาร

กลางวัน 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎แกํศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

อบต.นาดี 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

๑๓ -คําใช๎จํายในการอุดหนุน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค๑การบริหารสํวนต าบลนา
ดี ส าหรับสนับสนุนคําจัดการ

เรียนการสอนของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  

-เพื่อจํายในการอุดหนุนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.นา
ดี ส าหรับสนับสนุนคําจัดการ
เรียนการสอนของศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (รายหวั)  

อุดหนุนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.นาดี 
ส าหรับสนับสนุนคํา

จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

 (รายหวั)  

๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนคําจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

(รายหัว)  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

๑๔๕ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตผุล

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔ -คําใช๎จํายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใชจ๎ํายในการจัด

การศกึษาส าหรับศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.)สังกดั อบต.นาดี ชวํง

อายุ 3-5 ปี (คําหนังสือเรียน) 

-เพื่อจาํยในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใชจ๎ํายในการจัด
การศกึษาส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด อบต.นาดี 
ชํวงอายุ 3-5 ปี(คําหนังสือ

เรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนคําใช๎จาํย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย๑

พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั อบต.
นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี (คําหนังสือ

เรียน) 

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

การจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 
3-5 ปี (คําหนังสือ

เรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๕ -คําใช๎จํายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใชจ๎ํายในการจัดการ
ศึกษส าหรับศูนย๑พัฒนาเดก็เลก็ 
(ศพด.)สังกัด อบต.นาดี ชํวงอายุ 

3-5 ปี (คําอุปกรณ๑การเรียน) 

-คําใช๎จํายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุคําใช๎จํายใน
การจดัการศึกษส าหรับศูนย๑
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี(คํา

อุปกรณ๑การเรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนคําใช๎จาํย
ในการจัดการศกึษส าหรับศูนย๑

พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั อบต.
นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี (คําอุปกรณ๑

การเรียน) 

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนคําใชจ๎ําย
ในการจัดการศกึษ
ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๖ -คําใช๎จํายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใชจ๎ํายในการจัด

การศกึษาส าหรับศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.)สังกดั อบต.นาดี ชวํง

อายุ 3-5 ปี 

(คําเครื่องแบบนกัเรียน) 

-คําใช๎จํายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุคําใช๎จํายใน
การจดัการศึกษาส าหรับศูนย๑
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี 

(คําเครื่องแบบนกัเรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนคําใช๎จาํย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย๑

พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั อบต.
นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี 

(คําเครื่องแบบนกัเรียน) 

๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนคําใชจ๎ําย
ในการจัดการศกึษา
ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 

3-5 ปี 

(คําเครื่องแบบ
นักเรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๗ -คําใช๎จํายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใชจ๎ํายในการจัด

การศกึษาส าหรับศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.)สังกดั อบต.นาดี ชวํง

อายุ 3-5 ปี 

 (คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

 

-คําใช๎จํายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุคําใช๎จํายใน
การจดัการศึกษาส าหรับศูนย๑
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี 

 (คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนคําใช๎จาํย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย๑

พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั อบต.
นาดี ชํวงอายุ 3-5 ปี 

 (คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

 

๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนคําใชจ๎ําย
ในการจัดการศกึษา
ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ชํวงอายุ 

3-5 ปี 

(คํากิจกรรมพฒันา
ผู๎เรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

 



 

 

 
๑๔๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ พัฒนาปรับปรุงหอกระจายขําว เพื่อให๎มีเครื่องมือชํวยในการ
ติดตํอประชาสัมพันธ๑ 

ปรับปรุงหอกระจายขาํว
หมูํที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร

ที่รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๒ จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขาํวสาร
ประชาสัมพันธ๑งานของ อบต. 

จัดท าปูายประชา สัมพันธ๑
ทุก     หมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร

ของ อบต. 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๓ โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ๑ประจ า
หมูํบ๎าน ม. ๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการที่

ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ 

เพิ่มศักยภาพของคนใน
ชุมชนและมีการรับรู๎

ขําวสารเทียบเทํากับคนใน
ชุมชนเมือง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ที่

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
ของทางราชการ

อยํางทั่วถึง 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 

๔ โครงการถํายเอกสาร/เชําเครื่อง
ถํายเอกสาร/พิมพ๑เอกสาร และเชํา

เครื่องพิมพ๑เอกสาร 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายในการ
ถํายเอกสาร 

เพื่อใช๎ในการถํายเอกสาร 

ตําง ๆ ในกิจการงาน ของ 
อบต.นาดี  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

เพื่อใช๎ในการถําย
เอกสารตําง ๆ ใน
กิจการงาน ของ 

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

 
๑๔๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ๑ อบต.นาด ี

เพื่อจํายเป็นคําจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ๑ อบต.นาด ี

จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ๑ อบต.นาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

มีวารสาร
ประชาสัมพันธ๑ 

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

๖ โครงการจํายคําใช๎จาํยในการรับ
วารสาร  หนังสือและต าราตําง ๆ 

เพื่อจํายคําใช๎จํายในการรับ
วารสาร  หนังสือและต ารา

ตําง ๆ 

รับวารสาร  หนังสือและ
ต าราตําง ๆ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึ้น 

มีวารสาร
ประชาสัมพันธ๑ 

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 

อบต.นาดี 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔๘ 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๑๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ 

  
โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณประโยชน๑(หนองโดน) บ๎านชัย
ศรี หมูํที ่๔ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.
กาฬสนิธุ๑   

๑. เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาภัยแล๎งและอุทกภัย 

๒.เพื่อให๎สามารถกักเก็บน้ าได๎
เพิ่มขึน้ 

๓. เพื่อแก๎ไขป๓ญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร 

ขุดลอกหนอง
สาธารณประโยชน๑ (หนองโดน) 
ขนาดกว๎างเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 

๔,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

๑. ประชาชนที่
ประสบป๓ญหาภัย
แล๎งได๎รับการ
แก๎ไขป๓ญหาภัย
แล๎ง 

๒. สามารถกกัเก็บ
น้ าได๎ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒ ปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาบ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕  

เพื่อให๎ระบบการผลิตน้ ามี
ประสิทธภิาพดีย่ิงขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับผลประโยชน๑ 
จ านวน ๒๐๙ ครัวเรอืน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ ที่
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าประปาอยําง
สะอาดและใช๎
น้ าประปาได๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 



 

 

๑๕๐ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๑ ถนนสายจากทางหลวงชนบท 
(กส ๒๐๔๕) บ๎านปอแดง หมูํ ๒ ถึง
คลอง ๒LRMC บ๎านหลุมข๎าว  

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๑ ถนนสายจาก
ทางหลวงชนบท (กส ๒๐๔๕) 
บ๎านปอแดง หมูํ ๒ ถึงคลอง ๒
LRMC บ๎านหลุมข๎าว 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๒ ถนนสายบ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 
โรงเรียนบ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๒ ถนนสายบ๎าน
คลองคูํ หมูทํี่ ๖ โรงเรียนบ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๗,๕๐๔,๐๐๐ ๗,๕๐๔,๐๐๐ ๗,๕๐๔,๐๐๐ ๗,๕๐๔,๐๐๐ ๗,๕๐๔,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕๑ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๕ ถนนสายจากทางหลวงชนบท 
(กส. ๒๐๔๕) บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๔ ล า
น้ าพาน 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๕ ถนนสายจาก
ทางหลวงชนบท (กส. ๒๐๔๕) 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๔ ล าน้ าพาน 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๔,๐๒๐,๐๐๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๖ ถนนสายจากวัดปุาบ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ - ต๎อนโซ ํ

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๖ ถนนสายจาก
วัดปุาบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ - 
ต๎อนโซ ํ

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๗ ถนนสายจาดวัดปุาบ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ - บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๗ ถนนสายจาด
วัดปุาบ๎านปอแดง หมูํที ่๒ - 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๔,๕๕๖,๐๐๐ ๔,๕๕๖,๐๐๐ ๔,๕๕๖,๐๐๐ ๔,๕๕๖,๐๐๐ ๔,๕๕๖,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๐๙ ถนนสายจากศาลากลาง บ๎าน
คลองคูํ ถึง สามแยกไปบ๎านโคกคนัจ๎อง 
ต าบล หัวงัว 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๐๙ ถนนสายจาก
ศาลากลาง บ๎านคลองคูํ ถึง 
สามแยกไปบ๎านโคกคันจอ๎ง 
ต าบล หัวงัว 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๓๒๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๓,๕๕๖,๓๖๐ ๓,๕๕๖,๓๖๐ ๓,๕๕๖,๓๖๐ ๓,๕๕๖,๓๖๐ ๓,๕๕๖,๓๖๐ จ านวนประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 

 



 

 

 ๑๕๒ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น กส.ถ.๙๘-
๐๑๖ ถนนสายหน๎าโรงเรียนนาดีหลุม
ข๎าววทิยา ถึง สะพานข๎ามคลอง
ชลประทาน สาย ๑R-๒L-RMC. บ๎าน
หลุมข๎าวหมูทํี่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก รหัสทางหลวงทอ๎งถิ่น 
กส.ถ.๙๘-๐๑๖ ถนนสายหน๎า
โรงเรียนนาดีหลมุข๎าววิทยา ถงึ 
สะพานข๎ามคลองชลประทาน 
สาย ๑R-๒L-RMP บ๎านหลุม
ข๎าวหมูํที ่๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔,๓๖๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๑,๗๐๓,๕๖๐ ๑๑,๗๐๓,๕๖๐ ๑๑,๗๐๓,๕๖๐ ๑๑,๗๐๓,๕๖๐ ๑๑,๗๐๓,๕๖๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง รหัส
ทางหลวงท๎องถิน่ กส.ถ.๙๘-๐๑๐ ถนน
เลียบคลองชลประทานสาย ๒L–RMP. 
จากสะพาน บ๎านนาดี ถึง คลองตก 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยาง รหัส
ทางหลวงท๎องถิน่ กส.ถ.๙๘-
๐๑๐ ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย ๒L–RMP. 
จากสะพาน บ๎านนาดี ถึง คลอง
ตก บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๕๑๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕,๖๔๙,๐๐๐ ๕,๖๔๙,๐๐๐ ๕,๖๔๙,๐๐๐ ๕,๖๔๙,๐๐๐ ๕,๖๔๙,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๓ ถนน
สายจากทางหลวงชนบท (กส.๒๐๔๕) 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ ถึง คลอง ๒L-RMC. 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๓ 
ถนนสายจากทางหลวงชนบท 
(กส.๒๐๔๕) บ๎านขมิ้น หมูทํี่ ๕ 
ถึง คลอง ๒L-RMC. บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ ๔,๘๒๔,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๔ ถนน
สายจากทางหลวงชนบท (กส.๒๐๔๕) 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ ถึง สะพานข๎าม
ล าน้ าพาน ต าบลหลุบ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๔
ถนนสายจากทางหลวงชนบท 
(กส.๒๐๔๕) บ๎านปอแดง หมูทํี่ 
๒ ถึง สะพานข๎ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๓,๒๑๖,๐๐๐ ๓,๒๑๖,๐๐๐ ๓,๒๑๖,๐๐๐ ๓,๒๑๖,๐๐๐ ๓,๒๑๖,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

๑๕๓ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๘ ถนน
สายจากวัดปุาราชธรรมานุวัตร ถึง 
หนองบักแซว บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๐๘ 
ถนนสายจากวดัปุาราชธรรมานุ
วัตร ถงึ หนองบักแซว บ๎านนาดี 
หมูํที่ ๙ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๔๕๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

๓,๘๘๘,๖๘๐ ๓,๘๘๘,๖๘๐ ๓,๘๘๘,๖๘๐ ๓,๘๘๘,๖๘๐ ๓,๘๘๘,๖๘๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๑ ถนน
เลียบคลองชลประทานสาย ๑R-๒L-
RMC. จากสะพานคลอง บ๎านหลุมข๎าว 
หมูํที่ ๗ ถึง สี่แยกบ๎านโคกคันจอ๎ง 
ต าบลหัวงัว 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๑ 
ถนนเลียบคลองชลประทานสาย 
๑R-๒L-RMC. จากสะพาน
คลอง บ๎านหลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ ถึง 
สี่แยกบ๎านโคกคันจ๎อง ต าบลหัว
งัว 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๕ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๒ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ๑R-๒L- RMC. 
บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ ถึง ดอนสมฮง 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๒
ถนนเลียบคลองชลประทาน ๑
R-๒L- RMC. บ๎านหลุมข๎าว หมูํ
ที่ ๗ ถึง ดอนสมฮง 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๗๖๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๕,๘๙๙,๓๕๐ ๕,๘๙๙,๓๕๐ ๕,๘๙๙,๓๕๐ ๕,๘๙๙,๓๕๐ ๕,๘๙๙,๓๕๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๓ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ๕L-๒L-RMC. 
ถึงถนนสายทางหลวงชนบล สาย (กส.
๒๐๔๕) 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๓ 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕
L-๒L-RMC. ถึงถนนสายทาง
หลวงชนบล สาย (กส.๒๐๔๕) 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

๑๕๔ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๔ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ๖L-๒L-RMC. 
ถึง เลิงไกโํอก บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๔ 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ๖
L-๒L-RMC. ถึง เลิงไกํโอก บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๘,๗๔๓,๕๐๐ ๘,๗๔๓,๕๐๐ ๘,๗๔๓,๕๐๐ ๘,๗๔๓,๕๐๐ ๘,๗๔๓,๕๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๕ ถนน
สายไปหนองหัวคน บ๎านปอแดง 

หมูํที่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๕ 
ถนนสายไปหนองหัวคน บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๑ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๘๗๖,๐๐๐ ๑,๘๗๖,๐๐๐ ๑,๘๗๖,๐๐๐ ๑,๘๗๖,๐๐๐ ๑,๘๗๖,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๑๙ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๗ ถนน
เลียบคลองชลประทานสาย ๑R-๒L- 
RMC. จากบ๎านนายค ามวล ภูดินด า ถึง
สี่แยกไปบ๎านโคกคนัจอ๎ง ต าบลหัวงัว 
อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๗ 
ถนนเลียบคลองชลประทานสาย 
๑R-๒L- RMC. จากบ๎านนายค า
มวล ภูดนิด า ถึงสีแ่ยกไปบ๎าน
โคกคันจ๎อง ต าบลหัวงัว อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๔,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๙๕๘,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๐ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๘ ถนน
สายหนองต๎อน บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๘ 
ถนนสายหนองตอ๎น บ๎านนาด ี
หมูํที่ ๘ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๑๓๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๕,๗๑๙,๑๒๐ ๕,๗๑๙,๑๒๐ ๕,๗๑๙,๑๒๐ ๕,๗๑๙,๑๒๐ ๕,๗๑๙,๑๒๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

๑๕๕ 

 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑  โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๙ ถนน
สายไปคลองน้ าปุา บ๎านนาดี หมูํที่ ๘ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๑๙ 
ถนนสายไปคลองน้ าปุา บ๎านนา
ดี หมูํที่ ๘ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๒๗๓ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๕๕๘,๗๓๐ ๒,๕๕๘,๗๓๐ ๒,๕๕๘,๗๓๐ ๒,๕๕๘,๗๓๐ ๒,๕๕๘,๗๓๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๐ ถนน
สายเลียบหนองนาดี บ๎านนาด ี 

หมูํที่ ๘,๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๐ 
ถนนสายเลียบหนองนาดี บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๘,๙ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๗๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๗๐๙,๔๘๐ 

 
๒,๗๐๙,๔๘๐ 

 
๒,๗๐๙,๔๘๐ 

 
๒,๗๐๙,๔๘๐ 

 
๒,๗๐๙,๔๘๐ 

 
จ านวน

ประชากรที่
ได๎รับประโยชน๑ 

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๓ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๑ ถนน
สายข๎างวัดปุาราชธรรมมานุวัตร บ๎าน
นาดี หมูทํี่ ๙ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๑ 
ถนนสายข๎างวัดปุาราชธรรมมา
นุวัตร บ๎านนาดี หมูทํี่ ๙ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๖๐๘,๐๐๐ ๑,๖๐๘,๐๐๐ ๑,๖๐๘,๐๐๐ ๑,๖๐๘,๐๐๐ ๑,๖๐๘,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๔ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๒ ถนน
สายไปหนองเบ็น บ๎านหลุมข๎าว 

 หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๒ 
ถนนสายไปหนองเบ็น บ๎านหลุม
ข๎าว หมูทํี่ ๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๙๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๑๙๙,๙๗๐ ๑,๑๙๙,๙๗๐ ๑,๑๙๙,๙๗๐ ๑,๑๙๙,๙๗๐ ๑,๑๙๙,๙๗๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 



 

 

๑๕๖ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๓ ถนน
สายไปสะพานคลองชลประทาน ๑R-๒
L-RMC. บ๎านหลุมข๎าว หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๓ 
ถนนสายไปสะพานคลอง
ชลประทาน ๑R-๒L-RMC บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๖๒๔,๗๕๐ ๑,๖๒๔,๗๕๐ ๑,๖๒๔,๗๕๐ ๑,๖๒๔,๗๕๐ ๑,๖๒๔,๗๕๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๔ ถนน
สายไปหนองบาก บ๎านหลุมข๎าว  

หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๔ 
ถนนสายไปหนองบาก บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๗ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๕ ถนน
สายไปหนองผักแวนํ บ๎านหลมุข๎าว 

หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๕ 
ถนนสายไปหนองผกัแวํน บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ ๕,๖๒๘,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๖ ถนน
สายเลียบคลองน้ าปุา บ๎านหลุมข๎าว 
หมูํที่ ๗ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๖ 
ถนนสายเลียบคลองน้ าปุา บ๎าน
หลุมข๎าว หมูทํี่ ๗ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๙๔๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๖,๕๒๒,๔๕๐ ๖,๕๒๒,๔๕๐ ๖,๕๒๒,๔๕๐ ๖,๕๒๒,๔๕๐ ๖,๕๒๒,๔๕๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 
 



 

 

๑๕๗ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๗ ถนน
สายเลียบคลองชลประทาน ๒L-RMC. 
บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๗ 
ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 
๒L-RMC. บ๎านนาดี หมูทํี่ ๘ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๔๑๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๔,๗๔๐,๒๕๐ ๔,๗๔๐,๒๕๐ ๔,๗๔๐,๒๕๐ ๔,๗๔๐,๒๕๐ ๔,๗๔๐,๒๕๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๐ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๘ ถนน
สายวังปลาเข็ง บ๎านชัยศร ีหมูํที ่๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๘ 
ถนนสายวังปลาเข็ง บ๎านชัยศรี 
หมูํที่ ๔ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๖๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๐๓๙,๔๘๐ ๒,๐๓๙,๔๘๐ ๒,๐๓๙,๔๘๐ ๒,๐๓๙,๔๘๐ ๒,๐๓๙,๔๘๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๑ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๙ ถนน
สายโคกดอนมํวง บ๎านชัยศรี หมูํที่ ๔ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๒๙ 
ถนนสายโคกดอนมวํง บ๎านชัย
ศรี หมูํที ่๔ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๑,๑๔๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๖๙๒,๐๖๐ ๒,๖๙๒,๐๖๐ ๒,๖๙๒,๐๖๐ ๒,๖๙๒,๐๖๐ ๒,๖๙๒,๐๖๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๒ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๐ ถนน
สายแยกไปน้ าล าพาน บ๎านขมิน้ 

 หมูํที่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๐ 
ถนนสายแยกไปน้ าล าพาน บ๎าน
ขมิ้น หมูํที่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๙๖๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๒๖๒,๙๒๕ ๒,๒๖๒,๙๒๕ ๒,๒๖๒,๙๒๕ ๒,๒๖๒,๙๒๕ ๒,๒๖๒,๙๒๕ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๑๕๘ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๑ ถนน
สายหน๎าโรงเรียนขมิ้นพัฒนวทิย๑  

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๑ 
ถนนสายหน๎าโรงเรียนขมิ้น
พัฒนวทิย๑ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๗๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๗๙๘,๒๘๐ ๑,๗๙๘,๒๘๐ ๑,๗๙๘,๒๘๐ ๑,๗๙๘,๒๘๐ ๑,๗๙๘,๒๘๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๔ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๒ ถนน
สายปุาช๎าเกํา บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๒ 
ถนนสายปุาช๎าเกํา บ๎านขมิน้ 
หมูํที่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๑,๔๓๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๓,๓๕๘,๐๔๐ ๓,๓๕๘,๐๔๐ ๓,๓๕๘,๐๔๐ ๓,๓๕๘,๐๔๐ ๓,๓๕๘,๐๔๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๕ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๓ ถนน
สายพนังกั้นน้ าเลิงไกํโอก บ๎านขมิน้  

หมูํที่ ๕ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๓ 
ถนนสายพนังกัน้น้ าเลิงไกํโอก 
บ๎านขมิ้น หมูํที ่๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑๐,๗๒๐,๐๐๐ ๑๐,๗๒๐,๐๐๐ ๑๐,๗๒๐,๐๐๐ ๑๐,๗๒๐,๐๐๐ ๑๐,๗๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๖ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๔ ถนน
สายดอนเสาเล๎า บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๔ 
ถนนสายดอนเสาเล๎า บ๎านคลอง
คูํ หมูํที่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๕๔๖,๐๐๐ ๒,๕๔๖,๐๐๐ ๒,๕๔๖,๐๐๐ ๒,๕๔๖,๐๐๐ ๒,๕๔๖,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๑๕๙ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๕ ถนน
สายไปบ๎านหนองสามขา บ๎านคลองคูํ 
หมูํที่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๕ 
ถนนสายไปบ๎านหนองสามขา 
บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๑๐๕,๘๑๐ ๒,๑๐๕,๘๑๐ ๒,๑๐๕,๘๑๐ ๒,๑๐๕,๘๑๐ ๒,๑๐๕,๘๑๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๘ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๖ ถนน
สายดอนแคน บ๎านคลองคูํ หมูทํี่ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๖ 
ถนนสายดอนแคน บ๎านคลองคูํ 
หมูํที่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๕๓๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๒๕๖,๙๒๐ ๑,๒๕๖,๙๒๐ ๑,๒๕๖,๙๒๐ ๑,๒๕๖,๙๒๐ ๑,๒๕๖,๙๒๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๓๙ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๗ ถนน
สายดอกเปลอืย บ๎านคลองคูํ หมูํที ่๖ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๗ 
ถนนสายดอกเปลือย บ๎านคลอง
คูํ หมูํที่ ๖ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๖๒๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๔๕๖,๒๔๕ ๑,๔๕๖,๒๔๕ ๑,๔๕๖,๒๔๕ ๑,๔๕๖,๒๔๕ ๑,๔๕๖,๒๔๕ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๔๐ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๘ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ๕L-๒L-RMC. 
ไปดอนนาซ า บ๎านปอแดง หมูํที ่๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๘ 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕
L-๒L-RMC. ไปดอนนาซ า บ๎าน
ปอแดง หมูทํี่ ๒ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑,๒๑๕  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๔,๐๗๐,๒๕๐ ๔,๐๗๐,๒๕๐ ๔,๐๗๐,๒๕๐ ๔,๐๗๐,๒๕๐ ๔,๐๗๐,๒๕๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

๑๖๐ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๑ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๙ ถนน
สายไปนาน๎อย บ๎านปอแดง หมูทํี่ ๑ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๓๙ 
ถนนสายไปนานอ๎ย บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๕ 
เมตร ยาว ๗๖๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๘๐๐,๙๖๐ ๑,๘๐๐,๙๖๐ ๑,๘๐๐,๙๖๐ ๑,๘๐๐,๙๖๐ ๑,๘๐๐,๙๖๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๔๒ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๔๐ ถนน
สายไปน้ าสสํางโนน บ๎านปอแดง หมูทํี่ 
๓ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.๙๘-๐๔๐ 
ถนนสายไปน้ าสํางโนน บ๎านปอ
แดง หมูทํี่ ๓ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๑๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๑,๔๓๕,๑๔๐ ๑,๔๓๕,๑๔๐ ๑,๔๓๕,๑๔๐ ๑,๔๓๕,๑๔๐ ๑,๔๓๕,๑๔๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

๔๓ โครงการกํอสร๎างถนนลกูรัง ถนนสาย
หนองกระเดา บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ 

เพื่อกํอสร๎างถนนลกูรัง ถนน
สายหนองกระเดา บ๎านปอแดง 
หมูํที่ ๒ 

ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทํางลงลูกรัง
ข๎างละ ๐.๕ เมตร 

๒,๖๗๓,๓๐๐ ๒,๖๗๓,๓๐๐ ๒,๖๗๓,๓๐๐ ๒,๖๗๓,๓๐๐ ๒,๖๗๓,๓๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได๎รับประโยชน๑ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถําย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองชําง 

อบต.นาดี 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
๑๖๒ 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข๎อ ๑๓ ก าหนดให๎คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล๎วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๓๐ วันอยํางน๎อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล๎องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสี่ปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ด าเนินการตามแผนด าเนินงานวําเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจซึ่งสามารถน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดหรือไมํ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล๎อง (Relevance) ของยุทธศาสตร๑ แผน และกลยุทธ๑ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนํวยงาน 
(3) ความก๎าวหน๎า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว๎ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช๎โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได๎รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ๑และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน๑ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีตํอกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได๎รับรวมยอด (Overall Effect) 
 
 



 

 

๑๖๓ 
        
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช๎หรืออาจ
เลือกใช๎ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีก็ได๎ โดยอยํางน๎อยต๎องสามารถประเมินความ
สอดคล๎องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนาสี่ปีได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสี่ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได๎ตั้งแตํกํอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ ปี
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอ
ตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด พร๎อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นอาจให๎ความเห็นหรือ
ข๎อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีและโครงการพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ระดับจังหวัดได๎ 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ 
 5.4.1 ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล ได๎แกํ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู๎รับผิดชอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร๑ ประชาชนในท๎องถิ่นท่ีได๎รับการแตํงตั้ง ผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่นนั้น ๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใช๎ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลยุทธศาสตร๑ที่ได๎ก าหนดขึ้น
ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น ข๎อมูลดังกลําวอาจเป็นได๎ทั้งข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็น
ส าคัญในการน ามาหาคําผลของประโยชน๑ที่ได๎รับจากแผน ยุทธศาสตร๑ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑  
 

 
 
 



 

 

๑๖๔ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู๎ แบบบันทึกข๎อมูล แบบวัดความรู๎ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อน าไปวิเคราะห๑ทางสถิติหรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตํางๆที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่นนั้น ๆ  
 5.4.3 กรรมวิธี อันได๎แกํ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
กับยุทธศาสตร๑ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานตําง ๆ ที่เป็นทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น เอการเบิกจํายงบประมาณ เชํน ถนน แมํน้ า ล าคลอง ครุภัณฑ๑ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
ตํางๆ กลุํมผลประโยชน๑ตํางๆ เพ่ือตรวจดูวําด าเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และได๎รับผลตามที่ตั้งไว๎หรือไมํ 
ทรัพย๑สินตํางๆ มีอยูํจริงหรือไมํ สภาพของทรัพย๑สินนั้นเป็นอยํางไร เป็นต๎น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเชํนนี้ต๎องมี
การเก็บข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูล(Data analysis) ด๎วย 

การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสูํการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค๑กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค๑กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
25๕๙ ข๎อ 28 ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย 

 (1) สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
 (5) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข๎อ 28 ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสองปี และอาจได๎รับการ
คัดเลือกอีกได๎ โดยมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อย ปีละสองครั้งครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

 (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข๎อ ๑๔  ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น และคระกรรมการพัฒนา

ท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห๎าวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลําวและต๎องปิดประกาส
โดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมายนและตุลาคมของทุกปี 
ข๎อ 31 เพ่ือประโยชน๑ของประชาชนโดยสํวนรวมและเพ่ือให๎การบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นสอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให๎มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ตามความเหมาะสม 

 
 
 



 

 

๑๖๕ 
 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวํา การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยูํภายใต๎
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีได๎วางไว๎หรือไมํ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี ใช๎แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตามรูปแบบที่
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว๎  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑กร  อปท. ในแตํละยุทธศาสตร๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๖ 
 
การติดตามและปะเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  

ค าชี้แจง :   แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดย
จะประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค๑การบริหารสํวนต าบลประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑แล๎ว 
ชื่อองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรามการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๕.  มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารําง 
     แผนยุทธศาสตร๑ 

  

ส่วนที่   ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีการรวบรวมข๎อมูลและป๓ญหาส าคัญของท๎องถิ่นมาจัดท าฐานข๎อมูล   
๗.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๘.  มีการวิเคราะห๑ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT)   เพ่ือประเมิน
สถานภาพการ  พัฒนาท๎องถิ่น 

  

๙. มีการก าหนดวิสัยทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎อง
กับศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด 

  

๑๑. มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๒. มีการก าหนดเปูาหมายการกพัฒนาท๎องถิ่น   
๑๓. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของจังหวัด   
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา   
๑๖. มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร๑   
๑๗. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร๑   
 
 
 

 

แบบท่ี  ๑  การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


