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 บทที่ ๑ 
บทน า 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแสดงทิศทาง
หรือแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตเชิงนโยบาย  หรือยุทธศาสตร์  ไว้ครอบคลุมทุกด้าน  
โดยต้องแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กลยุทธ์  แนวทางหรือมาตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายกระทรวง  ทบวง  กรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์  และทิศทางการพัฒนาอ าเภอยางตลาด  รวมถึง ศักยภาพของพ้ืนที่  และปัญหาความต้องการ
ของประชาชน  พร้อมทั้งมีระบบที่สามารถเชื่อมประสานแผนกับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๔ มีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง
กรอบยุทธศาสตร์เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์     
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เพ่ือสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 



 
-๒- 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยน านโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาอ าเภอไปสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่  ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของประชาชน น าไปสู่แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่ใช้ชี้น าการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ จึงถือเป็น
แผนแม่บทในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ต่อไป 
 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้        
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
๑.๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นการจัดท าแผนโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
  ๑. ประวัติและความเป็นมา 
 ต าบลนาดี ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแบ่งเขตการปกครองออกจากต าบลอุ่มเม่า  จ านวน  ๙  
หมู่บ้าน  มีนายบัว  ศรีจ าปา  เป็นก านันต าบลนาดีคนแรก 
 เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๐ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีหมู่บ้าน
ในเขตการปกครองปัจจุบัน  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้  
 หมู่ที่  ๑  บ้านปอแดง ผู้ใหญ่บ้านคือ นายไพรัตน์  ภูตะวัน 
 หมู่ที่  ๒  บ้านปอแดง ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประยุทธ  ภูงามเงิน 
 หมู่ที่  ๓  บ้านปอแดง ผู้ใหญ่บ้านคือ นายณัฐพล  การเลิศ 
 หมู่ที่  ๔  บ้านชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสุชาติ  ภูเด่นใส 
 หมู่ที่  ๕  บ้านขมิ้น ผู้ใหญ่บ้านคือ นายชัยญา  ภูอ่างทอง 
 หมู่ที่  ๖  บ้านคลองคู่ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายตระกูล  ภูจีระ 
 หมู่ที่  ๗  บ้านหลุมข้าว ผู้ใหญ่บ้านคือ นายวิชิต  ภูขมัง 
 หมู่ที่  ๘  บ้านนาดี ผู้ใหญ่บ้านคือ นายวิโรจน์  เรืองสมบัติ 
 หมู่ที่  ๙  บ้านนาดี ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมยศ  ทิวะสิงห์ 
 ปัจจุบันที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒ หมู่ที่  ๓  ต าบลนาดี  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์    

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

 
 
 
 
 

 



 
-๔- 

รายช่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.   นายศุภชัย  ภูดอนม่วง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๒.   นางนงนุช  ลาวัลย ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 ๓.  นายภูมิชิต  ภูช่างทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๔.   นางสาวจุรีพร  ภชู่างทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายสุมาลย์  ปลดปลิด ประธานสภา อบต.นาดี 
๒ นางสาวแก้วสุดา แก้วโสม รองประธานสภา อบต.นาดี 
๓ นางสาวกัลยรัตน์ ภูกระทาน ส.อบต. หมู่ ๑ 
๔ นายอรรถพล ไชยมัฌชิม ส.อบต. หมู่ ๑ 
๕ นางสาวรัศมี ศรีจ าปา ส.อบต. หมู่ ๒ 
๖ นางมลิวรรณ ภูงามเงิน ส.อบต. หมู่ ๒ 
๗ นายมงคลพัฒน์ หาระมี ส.อบต. หมู่ ๓ 
๘ นายเกียรติศักดิ์ หาระมี ส.อบต. หมู่ ๓ 
๙ นายบุญทัน ภูงามเงิน ส.อบต. หมู่ ๔ 

๑๐ นางสาวดวงกมล ภูกิ่งเพชร ส.อบต. หมู่ ๔ 
๑๑ นายวัฒนา ภูหวน ส.อบต. หมู่ ๕ 
๑๒ นายเฉลียว  สายเสมา ส.อบต. หมู่ ๖ 
๑๓ นางสาวโสภา ภสูามี ส.อบต. หมู่ ๖ 
๑๔ นายสมควร ภูมีนา ส.อบต. หมู่ ๗ 
๑๕ นายธนูศิลป์ ภูคงน้ า ส.อบต. หมู่ ๘ 
๑๖ จ.ส.อ.บุญล้อม ภูสมศรี  ส.อบต. หมู่ ๙ 
๑๗ นายสุดใจ สมบูรณ์  ส.อบต. หมู่ ๙ 
๑๘ นางณัฏฐกฤตญา  ภูโชคชัย  ส.อบต. หมู่ ๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๕- 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง 
 

๑.  นางณัฏฐกฤตญา    ภูโชคชัย ต าแหน่ง  ปลัด อบต.นาดี 
๒.  นางอัมภาพร  ภูจุไร  ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.นาดี 
๓. นางรุ่งฤดี  ศิลาสิทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ส านักปลัด 
๑. พ.จ.ท.รังสันต์  ภูกองไชย  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาดี  
๒. จ่าเอกเทพพิทักษ์  สุนทรรส  ต าแหน่ง นิติกร 
๓. นางสาวสุธิดา  หนองภักดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
๔. นางสาวชลธิรา  วรวะลัย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
๕. นางปิยวดี  พลยุทธ   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
๖. นางสาวทรงพรรณ  ภูงามเงิน  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นายภาณุพงษ์  ภูกระทาน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
๘.  นายเจษฎาภรณ์  ภูสมนึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๙. นายทวีศักดิ์  ยุทธยงค์  ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 
๑๐. นางจันทร์เพ็ญ  ทิวะสิงห์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๑๑. นางสาวอารีรัตน์  ภูกระทาน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
๑๒. นายบุญถิ่น  ผ่านส าแดง  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
๑๓. นายสมชาย  ไชยบล   ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๔. นายนพดล  ทิวะสิงห์  ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 

 
กองการศึกษา 
 ๑. นางเพลินพิศ  ภูกิ่งเงิน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๒. นางภัทริกา  สุจิตตกุล   ต าแหน่ง ครู 
๓. นายพรประเสริฐ  ภูจุไร  ต าแหน่ง ครู 
๔. นางสังวาลย์  มูลถวิลย ์  ต าแหน่ง ครู 
๕. นายวิญญู  ภูหงษ์เพชร   ต าแหน่ง ครู 
๖. นางรุ่งทิยา  ภูส่งส ี   ต าแหน่ง ครู 
๗. นางสาวยุพา  ภูมาสี   ต าแหน่ง ครู 
๘. นางสาวสุกัลยา  ภูหงษ์เพชร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๙. นางสุพัตรา  ภูเงินงาม   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๐. นางพุทธชาติ  ภูดวงดอก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 



           
-๖- 

๑๑. นางสมภักดิ์  ถิตย์บุญครอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๒. นายพงษ์สวัสดิ์  ภูประสิทธิ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๓. นางอุษา   ภูประสิทธิ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๔. นางพรทิพย์  ถาวงศ์กลาง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๕. นางยุพิน  ภูขันซ้าย   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๖. นางประไพวรรณ  ภูดอนม่วง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๗. นางญาณิศา  พันธ์ประสงค์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

กองคลัง 
  ๑. นายยุคนธร   ภโูชคชัย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๒. นางสาวชื่นใจ  ภูสัตย์ค า  ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง 
  ๓. นางสาวพัชรี   ภลูิ้นลาย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  ๔. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิวะสิงห์  ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 

กองช่าง 
  ๑. นายนิพนธ์  กองค า   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
  ๒. นายธีรกฤต    ภูงามเงิน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
  ๓. นายสิทธิศักดิ์  ภูคงค า   ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างส ารวจ 
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ไร่  หรือ  ๓๒  ตารางกิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยางตลาด  ๑๔  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑  กิโลเมตร มี
อาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลอุ่มเม่า  อ าเภอยางตลาด 
  ทิศใต้  ติดกับต าบลหัวงัว   อ าเภอยางตลาด 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหลุบ  อ าเภอเมือง  และต าบลโนนศิลาเลิง  กิ่งอ าเภอฆ้องชัย 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลอุ่มเม่า  อ าเภอยางตลาด 
 

  

 

 

 

 



-๗- 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นที่นาและที่ไร่  ได้รับน้ าจากคลองชลประทานล าปาว  พ้ืนที่              
นาทางด้านทิศตะวันออกของล าน้ าพานมักประสบปัญหาจากน้ าท่วม  พ้ืนที่นาทางด้านทิศใต้  จดหนองเลิงไก่
โอกเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

ประชากรและการประกอบอาชีพ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๕,๗๕๐ คน 
มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๕๔๓  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๘๐  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนและประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านปอแดง ๑๙๕ ๓๔๕ ๓๙๓ ๗๓๘ 
๒ บ้านปอแดง ๑๓๑ ๒๒๕ ๒๖๕ ๔๙๐ 
๓ บ้านปอแดง ๑๓๑ ๒๑๑ ๒๓๙ ๔๕๐ 
๔ บ้านชัยศรี ๑๔๗ ๒๕๔ ๒๕๘ ๕๑๒ 
๕ บ้านขมิ้น ๒๑๓ ๔๔๙ ๔๒๐ ๘๖๙ 
๖ บ้านคลองคู่ ๑๐๐ ๑๘๕ ๑๕๓ ๓๓๘ 
๗ บ้านหลุมข้าว ๒๐๖ ๔๒๑ ๔๑๑ ๘๓๒ 
๘ บ้านนาดี ๑๙๕ ๓๓๕ ๓๘๐ ๗๑๕ 
๙ บ้านนาดี ๒๒๕ ๓๙๗ ๔๐๙ ๘๐๖ 

รวม ๑,๕๔๓ ๒,๘๒๒ ๒,๙๒๘ ๕,๗๕๐ 
  

การประกอบอาชีพของประชากรในต าบลนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร  ซึ่งมี
จ านวนมากถึงร้อยละ  ๙๐  ของครัวเรือน  โดยประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  คือการปลูกข้าว  ซึ่งท า
การเพาะปลูกปีละ  ๒  ครั้ง  และอาชีพเสริม  คือการเลี้ยงสัตว์ 
  สภาพทางสังคม 
   การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   ๓ แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๔ แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑ แห่ง 
  - ห้องสมุดประชาชน   ๑ แห่ง 
 
 
 



 
-๘- 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / ส านักสงค ์ ๗     แห่ง    ได้แก่ 
๑. วัดป่ามุจรินทราราม  บ้านปอแดง   หมู่ที่ ๒    
๒. วัดสว่างชัยศร ี  บ้านชัยศรี  หมู่ที่ ๔ 
๓. วัดโนนสะอาดวารี   บ้านขมิ้น  หมู่ที่ ๕ 
๔. วัดอัมพวันหนองม่วง บ้านหลุมข้าว  หมู่ที่ ๗ 
๕. วัดป่าราชธรรมานุวัตร บ้านนาดี  หมู่ที่ ๙ 
๖. วัดกลางสีมาราม บ้านนาดี  หมู่ที่ ๙ 
๗. ส านักสงฆ์สังฆมณีวิเวกธรรม บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ 
 
สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปอแดง   ๑   แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓) 
 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สมาชิก อปพร.        ๑๒๔      นาย 

   -  อาสาสมัครต ารวจชุมชน   ๑๖    นาย 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตารางการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
จ านวนพื้นที่ 

ไร ่
บริเวณเกษตรกรรม 

- ปลูกข้าว 

- ท าสวน 

- ไร่นาสวนผสม 

- บ่อเลี้ยงปลา 

- เลี้ยงสัตว์ 

๑๓,๒๓๖ 
๑๐,๗๔๓ 
๑,๒๘๖ 
๗๓๕ 
๔๑๐ 
๖๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
-๙- 

 
ตารางแสดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

 

ล าดับที่ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 
เนื้อท่ี 

ไร่ /งาน / ตร.ว. 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

โคกบ้านหวาย 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
ศาลากลางบ้าน 
หนองโดน 
ป่าช้า 
ป่าช้า 
หนองบ้านนาดี 
ป่าช้า 
หนองเบน 
ดอนอารักษ์ 
โนนข่า 

บ้านคลองคู่  หมู่ ๖ 
หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๒ 
หมู่ที่ ๕ 
หมู่ที่ ๗ 
หมู่ที่ ๘ 
หมู่ที่ ๓ 
หมู่ที่ ๙ 
หมู่ที่ ๔ 
หมู่ที่ ๒ 
หมู่ที่ ๙ 

หมู่ที่ ๘-๙ 
บ้านขมิ้น 
หมู่ที่  ๗ 
บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๗ 

๔๒๙ ไร่ 
๖๔  ตารางวา 
๒๓  ตารางวา 

๑  งาน 
๒ ไร่ 
๕ ไร่ 

ประมาณ ๓  งาน 
ประมาณ  ๑ งาน 

๗๓  ไร่ 
๒๑ – ๒ – ๒๐ 

๓๕-๐-๓๕ 
๑๓๒-๒-๖๐ 

๔-๑-๙๐ 
๒๐ ไร่ 

๑๙-๑-๓๘ 
ประมาณ ๕ ไร่ 

 
 
 
 
 
 
ที่ราชพัสดุ 
ที่ของวัดกลางสีมาราม 
 
วัดป่ามุจรินทร์ 
วัดป่าราชธรรมานุวัตร 
 
 
 
โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดีได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้  ๖  ยุทธศาสตร ์ ๑๑  แนวทางพัฒนา  
๑๑๐ โครงการ งบประมาณจ านวน  ๑๗,๖๒๒,๓๙๗  บาท  แยกเป็น 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ด้านการบริหารการปกครอง ความมัน่คง 
การอ านวยการ ความยุตธิรรม 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรใน
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความ สงบภายใน 

 
 
 

๕๐ 
 
 

๔ 

 
 
 

๙๔.๔๐ 
 
 

๘๐.๐๐ 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

๓ 
 
 

๑ 

 
 
 

๕.๖๖ 
 
 

๒๐.๐๐ 

 
 
 

๕๓ 
 
 

๕ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสขุ 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด้านสังคม 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 

 
 

๒ 
 

๒ 
 

๕ 
 

๑  

 
 

๒๘.๕๗ 
 

๔๐.๐๐ 
 

๘๓.๓๓ 
 

๑๐๐ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 

๕ 
 

๓ 
 

๑ 
 
- 

 
 

๗๑.๔๓ 
 

๖๐.๐๐ 
 

๑๖.๖๖ 
 
- 

 
 

๗ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๑ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 
๓.๑ การพัฒนาผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบ 
บูรณาการ 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 

๒ 

 
 
 
- 
- 
 

๑๐๐ 

 
 
 
- 
- 
 

๒ 

 
 
 
- 
- 
 

๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่แล้ว

เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นการสร้างชมุชนปลอด
ยาเสพย์ติดและอาชญากรรม 

 
 
 

๑๒ 
 

๑ 
 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๒๐.๐๐ 

 
 
 
- 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

 
๔ 
 

 
 
 
- 

 
๘๐.๐๐ 

 

 
 
 

๑๒ 
 

๕ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

 
๑ 

 
๕๐.๐๐ 

 
- 

 
- 

 

 
๑ 

 
๕๐.๐๐ 

 
๒ 

 

 
๑๐๐ 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสน เทศและการ
กระจายข้อมูลขา่วสาร 

 
 

๖ 
 

๒ 

 
 

๗๕.๐๐ 
 

๕๐.๐๐ 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

๒ 
 

๒ 

 
 

๒๕.๐๐ 
 

๕๐.๐๐ 

 
 

๘ 
 

๔ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
รวม ๘๖ ๗๘.๑๘ - - ๒๔ ๒๑.๘๒ ๑๑๐ ๑๐๐ 

 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผ่านมา 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้  ๖  ยุทธศาสตร์  ๑๑  แนวทางพัฒนา ๑๑๐ 
โครงการ งบประมาณจ านวน  ๑๗,๖๒๒,๓๙๗  บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
จ านวน  ๕๔ โครงการ    งบประมาณ      ๑๓,๑๐๐,๓๙๘.๒๑ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  ๑๐ โครงการ    งบประมาณ       ๔๙๓,๔๑๕  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
จ านวน  - โครงการ     งบประมาณ           -   บาท  
ยุทธศาสตร์  ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จ านวน        ๑๓ โครงการ    งบประมาณ         ๑,๕๖๒,๔๑๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
จ านวน        ๑  โครงการ    งบประมาณ              ๒๖,๘๗๐  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จ านวน       ๘     โครงการ    งบประมาณ        ๒,๔๓๙,๓๐๔.๑๖ บาท 

 

 
 



 
-๑๒- 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดีได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้  ๖  ยุทธศาสตร ์ ๑๑  แนวทางพัฒนา  
๑๐๐ โครงการ งบประมาณจ านวน  ๒๒,๒๙๕,๖๑๙.๑๒   บาท แยกเป็น 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ด้านการบริหารการปกครอง ความมัน่คง 
การอ านวยการ ความยุตธิรรม 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรใน
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความ สงบภายใน 

 
 
 

๔๘ 
 
 

๖ 

 
 
 

๗๗.๔๒ 
 
 

๖๖.๖๗ 
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- 
 
 
- 

 
 
 

๑๔ 
 
 

๓ 

 
 
 

๒๒.๕๘ 
 
 

๓๓.๓๓ 

 
 
 

๖๒ 
 
 

๙ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสขุ 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด้านสังคม 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๗ 
 

๗  

 
 

๖๐.๐๐ 
 

๖๐.๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๓๓.๓๓ 
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- 
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๒ 
 
- 
 

๒ 

 
 

๔๐.๐๐ 
 

๔๐.๐๐ 
 

๑๖.๖๖ 
 

๖๖.๖๗ 

 
 

๕ 
 

๕ 
 

๗ 
 

๓ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ

การเกษตร 
๓.๑ การพัฒนาผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบ 
บูรณาการ 

 
 
 
- 
- 
 

๑ 

 
 
 
- 
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๕๐.๐๐ 
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- 
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๑ 

 
 
 
- 
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๕๐.๐๐ 
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- 
 

๒ 

 
 
 
- 
- 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นการสร้างชมุชนปลอด
ยาเสพติดและอาชญากรรม 

 
 

 
๒๐ 
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๙๕.๒๔ 
 

๔๐.๐๐ 
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๔.๗๖ 
 

๖๐.๐๐ 
 

 
 
 

๒๑ 
 

๕ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

 
๑ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 

 
๑๐๐ 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสน เทศและการ
กระจายข้อมูลขา่วสาร 

 
 

๖ 
 

๒ 

 
 

๗๕.๐๐ 
 

๖๖.๖๒ 
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- 

 
 

- 
 
- 

 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๒๕.๐๐ 
 

๓๓.๓๓ 

 
 

๘ 
 

๓ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๗๖.๓๔ - - ๓๑ ๒๓.๖๖ ๑๓๑ ๑๐๐ 

 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผ่านมา 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้  ๖  ยุทธศาสตร์  ๑๑  แนวทางพัฒนา  ๑๐๐  
โครงการ งบประมาณจ านวน  ๒๒,๒๙๕,๖๑๙.๑๒  บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
จ านวน  ๕๔ โครงการ            งบประมาณ          ๑๕,๕๑๑,๕๗๐.๘๓  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  ๑๔ โครงการ    งบประมาณ             ๔๑๖,๑๓๐  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
จ านวน  ๑ โครงการ     งบประมาณ                 ๒๐,๐๐๐  บาท  
ยุทธศาสตร์  ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จ านวน        ๒๒ โครงการ    งบประมาณ         ๓,๓๐๔,๔๐๒.๗๕  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
จ านวน        ๑  โครงการ    งบประมาณ                        ๒๐,๐๐๐  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จ านวน       ๘     โครงการ    งบประมาณ              ๓,๐๒๓,๕๑๕.๕๔  บาท 
 
 
 
 



 
-๑๔- 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
สภาพปัญหา  ความต้องการ  นโยบายและศักยภาพ 

…………………………….. 
๑.  สภาพปัญหา 

๑.๑  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน   (ปัญหาคมนาคม) น้ า ไฟฟ้า ความปลอดภัย  
๑.๑.๑ การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก คือ หมู่ ๑ – ๙ 
๑.๑.๒ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ คือ หมู่ที่ ๑ – ๙ 
๑.๑.๓ ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง คือ   หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ 
๑.๑.๔ น้ าท่วมพื้นที่ท าเกษตรเป็นบางปี คือ หมู่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
๑.๒  ปัญหาคุณภาพชีวิต  (ปัญหาด้านสุขภาพ  การศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และ

สิ่งแวดล้อม) 
๑.๒.๑  ปัญหาขยะ มลภาวะและสิ่งแวดล้อม 
๑.๒.๒  ประชาชนจบการศึกภาคบังคับไม่ได้เรียนต่อหรือฝึกงานด้านอาชีพ 
๑.๓  ปัญหารายได้ของประชาชน  (ปัญหาด้านการผลิตและการตลาด การอาชีพ) 
๑.๓.๑  ผลผลิตทางการเกษตรและราคาตกต่ าไม่คุ้มทุนการผลิต และไม่มีตลาดรองรับ ผลผลิตที่

แน่นอน 
๑.๓.๒  ไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการลงทุนประกอบอาชีพ 
๑.๓.๓  ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

๒.  ความต้องการของประชาชน 
๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.๑.๑  มีการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีความสะดวก มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย 
 ๒.๑.๒  มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 ๒.๑.๓  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินของตนเองเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบ

อาชีพการเกษตรและอ่ืน ๆ  
๒.๒   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒.๑   มีบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านครอบคลุมและต่อเนื่อง 
๒.๒.๒   มีการรณรงค์ตรวจรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อเนื่องทุกปี 
๒.๒.๓   อบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้หลังฤดูการท านา ท าไร่ พร้อมทั้งหา

ตลาดรองรับผลผลิต 
๒.๒.๔   สนับสนุน / ส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน 

๓ .ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
๑.สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มนาดอน เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรกรรม ท าไร่  
ท านา 
๒.ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังไม่สามารถน ามาพัฒนาเป็นการอุตสาหกรรมได้ 

 



 
-๑๕- 

        การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ (SWOT Analysis) 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 

1. มีพ้ืนที่การเกษตร 
2. มีแหล่งน้้าชลประทานที่สามารถส่งน้้าเพื่อ

การเกษตร 
3. สภาพพ้ืนที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตร 
4. มีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ เช่นข้าว  
     มันส้าปะหลัง และโค 
5. มีการปลูกไม้ผลเช่น มะม่วงตามฤดูกาล  
6. มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
7. หน่วยงานราชการมีการประสานงานที่

เข้มแข็ง 
8. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

มีวิธีชีวิตแบบเกษตรกรและใช้ภูมปัญญา
ท้องถิ่น 

1. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อภาคการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร 

2. รัฐบาลมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีตลาดกลางในการรับซื้อ 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้ง 
5. มีแนวโน้มความต้องการเกี่ยวกับสินค้าหรือ

ผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน เช่น มะม่วง
ตามฤดูกาล สูงขึ้น 

6. ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พ้ืนที่การเกษตรในบางส่วนระบบ

ชลประทานในการท้าการเกษตรยังไม่
ทั่วถึง 

2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
3. สินค้าการเกษตรที่จา้หน่ายเปน็วัตถุดิบมี

ราคาต่้า 
4. แหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
5. ผลผลิตขาดคุณภาพ มีสารพิษตกค้าง 
6. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไปตามราคา

สินค้าอย่างไร้ทิศทางขาดการวางแผน 
7. ปริมาณผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่้า เช่น

มันส้าปะหลัง 
8. เกษตรกร ขาดทักษะ เทคโนโลยี่การผลิต

ที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่ไม่
แน่นอนและขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

2. ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

4. ภัยคุกคามด้านโรคทางการเกษตร โรคพืช
และแมลงต่างๆส่งผลกระทบต่อการผลิต
และคุณภาพผลผลิต 

5. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมีความขัดแย้ง
ทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๖- 

 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม 

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

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 

2. ครอบครัวให้ความส้าคัญกับการศึกษา 
3. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเปน็ของตัวเอง 
4. มีคมนาคมเชื่อมโยงทุกหมู่บา้นสะดวกในการ

เดินทาง 
5. มีการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมีการมี

ส่วนร่วม 
6. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสร้าง

องค์ความรู ้
8. มีสถาบนัการศึกษา และสถานีอนามัยคลอบ

คลุมในพื้นที ่
9. มีหน่วยกู้ชีพนา้ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล 
10. มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านสวัสดิการสังคม

พร้อมขับเคลื่อนและบูรณาการ 

1. ต้าบลนาเชือกอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา 

2. รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

3. มีการก้าหนดหน้าที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
4. มีองค์กรที่ให้บริการสาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ในงานสังคม 
5. มีการสนับสนนุการเกษตรท้าให้แรงงานคืนถิน่ 
6. มีการถ่ายโอนภารกิจในดา้นตา่งๆ 
7. มีการสนับสนนุงบประมาณจากทางภาครัฐเก่ียวกับ

การบริการสังคม 
8. มีกฎหมายการกระจายอ้านาจให้ อปท.บริหารจัดการ

ในด้านตา่งๆรวมทัง้สังคม 
9. มีงบประมาณสนับสนนุทางภาครัฐในด้านสาธารณสุข 
10. มีนโยบายที่เอ้ือต่อการจัดสวัสดกิารสังคม 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ปัญหาครอบครัวส่งผลต่อชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครองเพราะ

ต้องไปทา้งานตา่งถิ่น 
3. ขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่และองค์

ความรู้ท้องถ่ิน 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้พื้นที่แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์
5. การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงท้าให้ประชาชน

ขาดความเข้าใจ 
6. การบรูณาการของทุกภาคส่วนในด้าน

ครอบครัวและสังคมไม่มีความตอ่เนื่อง 
7. การจัดสวัสดิการ อุปกรณ์ที่ทนัสมัยและ

บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
8. การสนับสนนุและพฒันาศักยภาพในด้าน

สังคม 

1. รายได้ของประชาชนทา้ให้ไม่สามารถส่งบุตรหลาน
เรียนต่อในระดับสูง 

2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียง 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นการศึกษาของ
รัฐบาลทา้ให้การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 

4. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท้าลาย
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ประชาชนมีความแตกความสามคัคี 
6. ภาวะเศรษฐกิจตกต่้าหรือชลอตัวท้าให้คนเห็นแก่

ประโยชน์สว่นตนมากกว่าสวนรวม 
7. ปัญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา

เสพติดและปญัหาสุขภาพ 
8. พฤติกรรมการบริโภคไม่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
วิเคราะห์ข้อมลูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 
๑. มีทรัพยากรทางน้้าท่ีเอื้อต่อการเกษตร 
๒. มีทรัพยากรป่าไม้จ้านวน ๓ แหง่ 
๓. มีทรัพยากรดินท่ีเอื้อต่อการเกษตร 
๔. มีสภาพภมูิอากาศท่ีเอื้ออ้านวยต่อการท้าการเกษตร 

๑. นโยบายรัฐเอื้อต่อการสนับสนนุส่งเสริมและอนุรักษ์      
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒. มีหน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนในการ 
    ช่วยเหลือด้านต่างๆ 
๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความส้าคญัต่อการอนุรักษ ์
๔. มีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
    อนุรักษ์ 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พื้นที่การเกษตรในบางส่วนทรัพยากรน้้าในการ

ท้าการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
3. แหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
4. มีสารพิษตกค้างในดิน 
5. ทรัพยากรป่าไม้มีจา้นวนน้อย 
 

๑.  ภัยธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มมีการ 
     เปลี่ยนแปลง 
2. มีการลักลอบตดัต้นไม ้
3. มีการใช้สารเคมมีากขึ้น 
4. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมคีวามขัดแย้งทาง

การเมืองท้าให้ไมเ่ห็นความส้าคญัต่อการพัฒนา
และการอนรุักษ ์

 

วิเคราะห์ข้อมลูด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 

1. มีการจัดระบบการมสี่วนร่วมในการจัดระเบียบ
ภายในหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมคัดกรอง
สอดส่องและมีการเข้าร่วมเวรยามหมู่บ้าน 

2. มีสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัระเบียบสังคม 
3. ครอบครัวให้ความส้าคญักับความสงบเรียบร้อย 
4. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเครื่องมอืในการบริหาร

ก้ากับดูแล 
5. มีการประชุมสมัมนาแสดงความคดิเห็นมีการมี

ส่วนร่วม 
6. มีศาสนาเป็นสิ่งยดึเหนี่ยวจติใจ 
7. มีภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสรา้งองค์

ความรู ้
8. มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้ความรู้และการเข้า

ควบคุม 

1. ต้าบลนาเชือกอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางด้าน
การมีส่วนร่วมในการจดัระเบียบสงัคม 

2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม
และความมั่นคง 

 
3. มีองค์กรที่ให้บริการสาธารณะเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในงานสังคม 
4. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อการจัด

ระเบียบสังคม 
5. มีการถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆ 
6. มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐ

เกี่ยวกับการบริการสังคมและความมั่นคง 
7. มีงบประมาณสนับสนุนทางภาครฐัในด้านความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๘- 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. ปัญหาครอบครัวส่งผลต่อชุมชนและสังคม 
2. เด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครองเพราะ

ต้องไปท้างานต่างถ่ิน 
3. ขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์

ความรู้ท้องถิ่น 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์
5. ประชาชนขาดจิตส้านึกความมั่นคงและ

การจัดระเบียบสังคม 
6. การบรูณาการของทุกภาคส่วนในด้าน

ครอบครัวและสังคมไม่มีความต่อเนื่อง 
7. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในด้าน

สังคมไม่เพยีงพอ 

1. รายได้ของประชาชนท้าเป็นต้นเหตุการณ์
ก่อความไม่สงบและปัญหายาเสพติด 

2. ค่านิยมในการท้าให้เป็นปัญหาความมั่นคง 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านความ

มั่นคงท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการต่อได้ 
4. ประชาชนมีความแตกความสามัคคี 
5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่้าหรือชะลอเป็นสาเหตุ

ปัญหาความม่ังคง 
6. ปัญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาสุขภาพ 
7. สื่อให้ความสนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

น้อยเกินไป 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

(SWOT  ANALYSIS) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
๑.  จุดแข็ง 
           ๑.   ศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนของทุกหมู่บ้านมีศักยภาพเพียงพอในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรท าให้เกิดการตรวจสอบจาก
ประชาคมต าบล 
           ๒.   ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการจัดงานต่าง ๆ โดยมีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่วัด เช่น การจัด
ประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ 
            ๓.    สถานที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสาย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีสภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชทางการเกษตรกรรมท านาและเลี้ยงสัตว์ และเป็นเส้นทาง
ผ่านไปได้หลายอ าเภอ เช่น อ าเภอกมลาไสย อ าเภอฆ้องชัย 
๒.  จุดอ่อน 
         ๑.  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าท่ีควร 
           ๒.  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
           ๓. ประชาชนส่วนมากขาดการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง ท าให้ขาดโอกาสในการได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
           ๔.  ผลิตผลทางการเกษตรราคาต่ า 
 
 
 
 



-๑๙- 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ๑.  โอกาส 
         ๑.  แนวนโยบายการชว่ยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในหลายโครงการ เช่น การรับจดทะเบียนคน
ยากจนและปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่ใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าไปแก้ปัญหาในภาพรวม 
         ๒.  มีพ้ืนที่ติดกับชุมชนเมือง เช่น อ าเภอยางตลาด ตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 
๒.  อุปสรรค 
        ๑.  ภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วม ท าให้พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกไว้ได้รับความเสียหาย 

๒.  การรับเอาวัฒนธรรมจากชุมชนในเมืองและเมืองหลวงเข้ามาใช้ในการด ารงชีวิตมากข้ึน เช่น การ
เห็นแก่ตัวมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

๓.  การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มนายทุน        
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 

 
@   วิสัยทัศน์ต าบล 

     @    พันธกิจต าบล 
     @    เป้าประสงค์ต าบล 
     @    ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล 

@  กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 
     @ สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๒๐- 

 
วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

การคมนาคมสะดวก 
เศรษฐกิจดี 

มีความรู้ทันสมัย 
ก้าวไกลทางวัฒนธรรม 
เลิศล้ าทางการศึกษา 

พัฒนาเกษตรผสมผสาน 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 ๒. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

   ๓. ส่งเสริมการศึกษา 
   ๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๕. การท าเกษตรแบบผสมผสานและพอเพียง 
   ๖.  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๒๑- 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 
๑.  นโยบาย 
      ๑..๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงถนนการคมนาคม ภายในและระหว่างหมู่บ้านให้มีถนนคอนกรีตครบทุก
สาย         
 ๑.๑.๒ ปรับปรุงและจัดให้มีแหล่งน้ ากินน้ าใช้ และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของประชาชน 
 ๑.๑.๓ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดท าเอกสารสิทธิ์ให้กับ  
                 ราษฎรมีสิทธิในที่ท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๑.๑.๔ จัดให้มีการปรับปรุง ขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ให้สามารถบริการได้อย่างเพียงพอ 
     ๑.๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
 ๑.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน ตามรูปแบบการ 
                   สาธารณสุขมูลฐาน 
 ๑.๒.๓ พัฒนาคุณภาพสมองของประชาชนไทย ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือและสารไอโอดีนทุก 
                   หลังคาเรือน  
     ๑.๓ ด้านการประกอบอาชีพ การมีงานท าและรายได้ 

๑.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม หรืออุตสาหกรรมและพัฒนาการหัตกรรมในครัวเรือน   
        พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 
 ๑.๓.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยง ไก่-สุกร-โค-กระบือ ไว้ใช้บริโภคและใช้งานการเกษตร 
 ๑.๓.๓ ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตผลโดยจัดหาตลาด 
                   และวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
 ๑.๓.๔ ส่งเสริมให้มีการประกอบไร่นาสวนผสม เพ่ือลดอัตราเสี่ยงในการขาดทุนและตลาดที่จะ 
                   รองรับ 
     ๑.๔ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

๑.๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลูกไม้ 
 ๑.๔.๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ประเพณีสงกรานต์ประเพณี 
                   แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 
 ๑.๔.๓ ส่งเสริมการปลูกป่าตามสองข้างถนนลูกรัง หัวไร่ ปลายนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของป่าไม้ 
    ๑.๕ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๕.๑ ปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ 
 



 
-๒๒- 

 
๑.๕.๒ ปรับปรุงการบริการประชาชนให้ได้รับความ สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลา เพ่ิมประสิทธิ   

         ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร  
๑.๕.๓ เร่งรัด/จัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้สามารถบริการประชานและเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพและมีสุขภาพถ้วน 
             หน้า สามารถพ่ึงตนเอง ทางด้านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
     ๒.๓  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรายได้ และ การมีงานท า ลดปัญหาการอพยพไปท างานต่างจังหวัด 
     ๒.๔  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
     ๒.๕  เพ่ือรองรับการให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ล าดับความส าคัญ  
     ๓.๑  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านไม่สะดวกเนื่องจากผิวจราจรช ารุด/ถนนคอนกรีตยัง
ไม่   
            ครบทุกสาย 
     ๓.๒  การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ๓.๓  แหล่งน้ ากินน้ าใช้ในพื้นที่ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ต้องหาซื้อจากหมู่บ้านอื่น 
     ๓.๔  ผลผลิตทางการเกษตร ราคา รายได้ตกต่ าไม่คุ้มทุนการผลิต และไม่มีตลาดรองรับ 
     ๓.๕  การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านไม่ต่อเนื่องเพราะ อสม.ที่ท าหน้าที่ให้บริการไม่ได้มีการ 
            อบรมอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี         อันดีงามของท้องถิ่น 
 ๒. ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยประสานงานกับชุมชน
และ     ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๕. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหาร และจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรม  
มาภิบาล 
 ๖. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๗. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 



 
-๒๓- 

 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑. ยกระดับการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 ๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน 
 ๓. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสารศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ๕. ลดภาระการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 ๖. ส่งเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๘. ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 ๙. การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
  



-ขข๒๓-๒๔- 
 

บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑.๑  ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญชองชาติ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ    นโยบาย
และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทย และ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ นโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีเป็นต้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การ
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ส าหรับแนวคิดที่ส าคัญที่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีดังต่อไปนี้   

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความส าคัญสูง  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่ 
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ ๒๕๗๐ ซึ่งก าหนด 
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย 
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ 
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
 



-๒๕- 
  

๑.๒ พันธกิจ 
 ๑.) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 
 ๒.) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
 ๓.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 ๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
 ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 ๔. เป้าหมายหลัก 
 ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วน             
ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
 ๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน 
 ๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐๐ 
 ๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 



-๒๖- 
 
 ๕. ตัวช้ีวัด 
 ๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย
ละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
 ๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
 ๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
 ๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ 
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้ 
 ๖.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
 ๑. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐาน
การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
 ๒. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี 
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ช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้ าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 ๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
 ๖.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 ๑. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อม
ให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและ
ส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลู กฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย  
 
 



-๒๘- 
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 ๓. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ๔. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร 
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๖.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา ป้องกัน 
และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท า
กินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น 
สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหาร 
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ๒.  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 



-๒๙- 
 
 ๓. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
 ๔. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้
ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริม
ระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมา
จากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
 ๕. การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบ
เกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต เป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 ๖. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และ
ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 ๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
และวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือ
และบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน 
 



-๓๐- 
 
อาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
การเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่
ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 ๖.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
 ๑. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลง ทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและ
ยกระดับการสร้างมูลค่าเ พ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่งพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 ๗. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพ่ิม 
 



-๓๑- 
 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกันความเสี่ยง
ทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความส าคัญกับ 
 ๑. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่ง
คนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
 ๒. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 
 ๓. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริ การน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๔. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอ านาจใหม่ 
 ๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
ขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 ๖. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ 
 



-๓๒- 
ป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพ
และความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการ
ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
 ๗. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
 ๘. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการ
ใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยา
และดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
 ๙. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 
 ๑๐. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
 ๖.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 ๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัด
การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
 ๒. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ 
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
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 ๓. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
รองรับภัยพิบัติ 
 ๕. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๖. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การ
เจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ า
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย 
การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติภัยด้านมลพิษ 
 ๘ .การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้ เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
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 ๗. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับ
ชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือ
การพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท า
นโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 
 ๒. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑
ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน และ
จัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึง
ก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการ
พัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
 ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยงคณะกรรมการ 
 

 
 



-๓๕- 
ระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุดประสาน
การพัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
 ๕. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม 
พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 
 ๘. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุข
ให้คนในชาติ"ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ส าหรับวิสัยทัศน์ คสช. ได้ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๘.๑ ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้านดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
  ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาและยั่งยืน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิด
  ประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
  ๘. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
ในอนาคตให้ทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก 
  ๙. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างยิ่งยืน 

 
 
 



-๓๖- 
 
 ๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑                
(พ.ศ. ๒๕๕๕๘๒๕๕๙)  
  ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
  ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
  ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
  และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
  ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
  ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ 
และการ รบัผิดชอบที่รัดกุม  
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
  ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
  ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
  ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
  ๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
  ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
  ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
  ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  ๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
  ๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
  ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 
        เข้มแข็งภาคเกษตร  
  ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  
  ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  
  ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
  ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  
  ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

 



-๓๗- 
 
  ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
 และสังคม  
  ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 
                          อนุภูมิภาคต่าง ๆ  
  ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
  ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
  เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
  ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
  เคลื่อน ย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
  ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ 
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 
  เศรษฐกิจอย่างมี จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
  องค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหากาไร  
  ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น
  ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
  ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับ
  ชุมชนท้องถิ่น 
  ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
  ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
  เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
  ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ  
  ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
  พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ  

 



-๓๘- 
 
  ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
  ๗. ยุทธศาสตร์ในการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสากิจให้เปิดประโยชน์กับ 
ประชาชนในการใช้บริการอย่างทั่วถึง 
  ๘. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ 
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาชาคมโลก 
  ๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
         ๙. ปัญหาของคนไทยท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน การก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น 
เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
          ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นและเผื่อแผ่แบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม       
          โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. ความเข้มแข็งทั้งร่ายกายและในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลศ มีความละอายเกรง
กลัว ต่อบาปตามหลักศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

๑.๑  ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
๑.๒  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๑.๓  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๑.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๖  การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๗  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๘  การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
๑.๙  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งครอบครัว 
๑.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 

๒.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
           ๒.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
           ๒.๒  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
           ๒.๓  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
           ๒.๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
           ๒.๕  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
           ๒.๖   ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
๓.   การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 

๓.๑  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๓.๒  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
๓.๓  ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
๓.๔  การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓.๕  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๓.๖  ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือค่ายด้านการตลาด 
๓.๗  การวิจัยและการพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา 

๔.  การพัฒนาการท่องเที่ยว  
๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๒  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๓  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 



-๔๐- 
๔.๔  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
๔.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  

ด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๖  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอยางตลาด 
๑. การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 
๑.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๑.๒ พัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร 
๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
๑.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
๑.๕ การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๖ ส่งเสริมการตลาดและการขายผลผลิตและอาหารทางการเกษตร 
๑.๗ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๘ ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
จ าหน่ายผลผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๑  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๓  การบริหารจัดการและเชื่อมโยงองค์กรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านการค้า การ
บริการและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
และรักษาสิ่งแวดล้อมและกระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๓.๑  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
๓.๒  ส่งเสริมวิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
๓.๔  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน 
๓.๕  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๓.๗  ส่งเสริมการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๘  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
๓.๙ จัดระบบสวัสดิการชุมชน 
๓.๑๐ ส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 



-๔๑- 
 
แนวทางการพัฒนา  (แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางด าเนินนโยบาย) 
แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการแก้ไขเองได้ 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

ปัญหาความต้องการ 
นโยบายหรือศักยภาพ 

สาเหตุของปัญหาหรือประเด็น 
ของความต้องการ 
นโยบายหรือศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑ ถนน/การคมนาคม ๑. สภาพถนนช ารุด เสียหายและ
เป็นถนนลูกรังใช้สัญจรได้บาง
ฤดูกาล 

๑. ปรับปรุงเป็นถนนมาตรฐาน โครงการ
สร้างถนนคอนกรีตและลาดยางแอสฟัสต์ 
เพ่ือให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
๒. สร้างถนนเชื่อมทุกหมู่บ้านภายใน
ต าบล 

๒ การรักษาความสะอาด 
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

๑. ไม่มีที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
ประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีต่อการ
ก าจัดขยะ 

๑. จัดหาที่ก าจัดขยะ พัฒนาระบบการ
ก าจัดขยะ ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกที่ดี
ของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

๓ ขยายและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

๑. ประชาชนไม่มีไฟฟ้าให้แสง
สว่าง 
๒. การขยายเขตหมู่บ้านกว้างขึ้น 

๑. ติดตั้ง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
๒. ซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๔ เร่งรัดและแก้ไขปัญหา
หนี้สินของเกษตรกร 

๑. เกษตรกรมีรายได้น้อย ต้อง
กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือเป็นเงินทุนใน
การเกษตร 

๑. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าและผ่อน
ช าระระยะยาวให้เกษตรกร 
๒. ปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกร 

๕ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

๑. ผู้สูงอายุไม่มีเบี้ยยังชีพและ
รายได้ 
๒. กลุ่มสตรีขาดการส่งเสริมด้าน
อาชีพ 

๑. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
๒. ส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี 

๖ พัฒนา/จัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

๑. ไม่มีแหล่งน้ า 
๒. คลองธรรมชาติตื้นเขิน 
๓. ไม่มีฝายเก็บน้ า 

๑. สร้างอ่างเก็บน้ า 
๒. ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
๓. สร้างฝายเก็บน้ า 

๗ แหล่งเงินทุน/กองทุน
เพ่ือการเกษตร 

๑. เกษตรกรไม่มีเงินกองทุนเพ่ือ
การเกษตร 

๑. หาเงินทุนเพื่อก่อตั้งกองทุนส าหรับ
เกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

๘ บ ารุงรักษาระบบบ าบัด
น้ าเสีย/ระบบระบาย
น้ า 

๑. การประกอบอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร ประชาชนขาด
จิตส านึกท่ีดีต่อการดูแลสังคม 

๑. ประสานผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรม
ให้มีการควบคุม ฝึกอบรมปลูกจิตส านึก
ที่ดีต่อชุมชน 



 
-๔๒- 

 
 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

ปัญหาความต้องการ 
นโยบายหรือศักยภาพ 

สาเหตุของปัญหาหรือประเด็น
ของความ 
ต้องการนโยบายหรือศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๙ ข้อมูลข่าวสาร/เสียง
ตามสาย/การ
ประชาสัมพันธ์ 

๑. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ ขาด
แหล่งกระจายข่าวจากส่วนกลาง 

๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบกระจายข่าว/
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 
๒. บริการข้อมูลทางอินเตอร์เนตท์ 

๑๐ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค/
ระบบประปา 

๑. ไม่มีถังเก็บน้ า 
๒. ไม่มีแหล่งน้ า 

๑. สร้างถังเก็บน้ า คสล. ขุดเจาะบ่อ
บาดาล สระน้ า บ่อน้ าตื้นและสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

๑๑ บ ารุงรักษา/จัดหาที่ดิน
ไว้ใช้สาธารณะ
ประโยชน์ 

๑. ไม่มีที่ดินสาธารณประโยชน์ ๑. จัดหางบประมาณเพ่ือซื้อที่ดิน
สาธารณะ 

๑๒ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน-ชีวิต 

๑. ประชาชนขาดสวัสดิภาพใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โจรกรรม
ทรัพย์สินทางการเกษตร 

๑. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ จัดตั้งสาย
ตรวจชุมชน อาสาสมัครชุมชน  
๒. จัดตั้งป้องยามรักษาการณ์หมู่บ้าน 

๑๓ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพฤดู
ว่างงาน 

๑. ประชาชนไม่มีรายได้ในช่วง
หลังฤดูการเก็บเก่ียว 

๑. ส่งเสริมการสร้างแหล่งงานในพ้ืนที่ 
๒.ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
๓.พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มสตรี 

๑๔ ส่งเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร/ตลาด
รองรับ 

๑.คุณภาพของพืชผลทาง
การเกษตรไม่มีคุณภาพ 
๒. สภาพปัญหาของดิน 

๑. ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
๒. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนา   :  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ก้าวไกลทางวัฒนธรรม             
เลิศล้ าทางการศึกษา  พัฒนาเกษตรผสมผสาน 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาจากปัญหา 
สภาพปัญหาต่าง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ดังนี้ 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
๑. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ  ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคคล 
๒. ขาดเครื่องมือ  วัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการของ  อบต. 
๓. การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา 
๔. สภาพการเจริญเติบโต  ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑. ราษฎรขาดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
๒. ชุมชนขาดการวางแผน 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
๑. ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า 
๒. ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่มีอยู่บ้าง 
๓. ปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้มาตรฐาน 
๒. ปัญหาเกี่ยวกับร่องระบายน้ าไม่เพียงพอ 
๓. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะยังไม่ทั่วถึงทุกจุด 
๔. ปัญหาระบบประปายังไม่ทั่วถึงและไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐานพอ 
 
 



-๔๔- 
 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
๑. ขาดแหล่งน้ าที่ใช้ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
๒. ขาดแหล่งน้ าเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในหน้าแล้ง 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๑. ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน  ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๒. บุคลากร  เครื่องมือไม่เพียงพอในการต่อการให้บริการ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
๑. ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่างสารทางราชของประชาชน 
๒. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓. ปัญหาเรื่องการจัดท าข้อมูล  ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการจัดเก็บราบได้ของ  อบต. 
๔. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
๕. ปัญหาเรื่องประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  
๒. หน่วยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ความเจริญเติบโตทางการเกษตรสร้างมลภาวะ 
๓. เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
๔. เกิดปัญหาภัยแล้ง 
แนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีสามปี 
- เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
- เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณประจ าปี และน าไป
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ครอบคลุมไปทุกแผนสาขาการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ  เช่น  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ให้เกิดความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้การบริการด้าน
สาธารณูปโภค เช่น  ถนนหนทาง  ไฟฟ้าอาคารและสาธารณะ  รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการพัฒนา
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 



-๔๕- 
 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสาขาการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม 
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 
๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 
 
๒.๒  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้ 
๑. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
๔. สร้างกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒.๓  นโยบายกรมการปกครอง 
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าวหน้า 
๓. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย 
๔. อ านวยความเป็นธรรมและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 
 
 
 



-๔๖- 
 
๒.๔ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  
๑. การเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ 
๒. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 
๓. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๔. การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่ 
 
๒.๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอ าเภอยางตลาด 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายได้ในการครองชีพ 
๒. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
๓. ให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 
๔. ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 
 
๒.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน ามาใช้ประโยชน์ 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านสังคม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการขจัดความยากจน 
๒.๕ แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
๓.๑ พัฒนาการผังเมืองบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ     
      ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรม 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
 

 



-๔๗- 
 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ผลกระทบของ AEC ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปรับตัว 
ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน • จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และ
ประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือกับส่วนราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ • จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้
ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบาย 
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ลงทุนภายในท้องถิ่น 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • ต้องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝ้าระวังการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
• มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง 

๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความ
ยากจน และโรคระบาด 

• อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
ป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การ
จัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่
แรงงานอพยพ 



 
 -๔๘- 

 
ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

๔) การรักษาความสงบเรียบร้อย • อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
อาชญากรรมมากขึ้น 
• ในบางพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการ
ส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
• ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนใน
การก า หนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนส าหรับแรงงาน
ต่างชาติ 

๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 

• อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ 
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัว ในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
 ๑) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ 
 ๒) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึง 
 ภาษาอ่ืนๆ ในอาเซียน 
 ๓) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นท่ี เช่น ในพ้ืนที่จังหวัด 
 ชายแดน หรือจังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติ อาจจ าเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์ หรือในบาง พ้ื น ที่
อาจต้องมีการตั้งส านักหรือกองใหม่ๆ ขึ้นตามความจ าเป็น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๙ ได ้
   
   
  
 

 
  

 



๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร เพิ่มมาตรฐานสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  และผ้าทอพื้นเมือง พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   
การพัฒนาการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านการค้า การ
บริการและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพด้วยการเกษตรท่ีดี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓:   
การพัฒนาคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน /ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ      
อบต.นาด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านการบริหารการปกครอง 
ความมั่นคง การอ านวยการ 
ความยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดิน
เพื่อการเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษา 
 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.นาด ี
 

๑.๑แนวทางการ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรในท้องถ่ิน
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการขจัดความ
ยากจน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ พัฒนาการผัง
เมืองและการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตร 
๓.๒ แนวทางการ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการ
เกษตรแบบบูรณาการ 
 

๔.๑ แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน
การสร้าง   
ชุมชนปลอดยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 
 

6.1 พัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต / 
โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๓. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตรโครงการ 

๖. เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

๑.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๕. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม
แก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 

 ๙. เพื่อลดปัญหาขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 

๗. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

๘. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 

๑๑. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

๑๐. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  



๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร์   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

แบบ ยท.๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดีมีความรู้ทันสมัย 
ก้าวไกลทางวัฒนธรรม เลิศล้ าทางการศึกษา พัฒนาเกษตรผสมผสาน 

 

 
๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ๒. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชน 
๓.ส่งเสริมการศึกษา ๔. ส่งเสริมและอรุ

รักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านการบริหารการปกครอง 
ความมั่นคง การอ านวยการ 
ความยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อ
การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านเศรษฐกิจฐานราก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา 
 

แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ของ อบต.นาดี 
๑.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 

 

๓. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 

๔. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

๕. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม
แก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

๖. เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

๗. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

๘. เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อ 
และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 

๙. เพื่อลดปัญหาขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 

๑๐. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

๑๑. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทาง
ระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

 
 

  

๖. ส่งเสริมการ
สาธารณสุข 

๕. การท าเกษตรแบบ
ผสมผสานและพอเพียง 



-๕๑- 

บทท่ี ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายและความ
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี ยุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ  รวม  ๖  ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   จ านวน  ๑๓  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
เป้าประสงค ์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
๑.ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.๑แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการขจัดความยากจน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๓. ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาการผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้าง   
ชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 



-๕๒- 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
พันธกิจ   ๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
เป้าประสงค์ ๑. ด าเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกันพัฒนา  
     ตรวจสอบได้ 
  ๒. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของ อบต.ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
  ๓. มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วม 

   ของทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. จ านวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการบริหารท้องถิ่น 
    ๒. จ านวนเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
    ๓. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 

๔. จ านวนครั้งของการเกิดปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลง 
 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
  ในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการตรวจสอบโครงการ
ร่วม 
  เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ร้อยละในความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. 
- จ านวนสมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ผ่านการ 
  ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนภาคประชาชน 
  องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- จ านวนครั้งของการเกิดปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลง 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-๕๓- 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด / กองคลัง /กองช่าง / กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑   การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาด ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม ที่มีคุณภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๔- 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ   พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ ปลอดมลพิษ  
   และสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ ๑. มีการสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดีให้สะอาดน่าอยู่ 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
  ๑. จ านวนโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. จ านวนโครงการบริหารจัดการขยะ 
 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต 
อบต.ให้สะอาดน่าอยู่ 
๒. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต. ให้สะอาดน่าอยู่ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าขึ้นในการบริหาร 
  จัดการขยะ 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด   
 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑   การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาด ที่ ๓  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ    

แบบ ยท.๐๓ 



-๕๕- 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 
พันธกิจ  ๑. พัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
  ๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์    ๑. มีการท าเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชด าริ 
  ๒. กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ 
  ๓. ระบบตลาดสินค้าในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
  ๔. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อให้สร้างรายได้ในท้องถิ่น 
  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. จ านวนโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

๒. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
๓. รายได้ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๔. จ านวนเกษตรกรที่หันมาท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
๒. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน 
๓. พัฒนาและส่งเสริมแห่งท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้ท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบตาม
แนวพระราชด าริ  

- จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ สืบสาน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพและ 
  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบบตลาดสนิค้า 
  ในชุมชน 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมแห่งท่องเที่ยวสร้าง 
  รายได้ให้ท้องถิ่น 
- จ านวนกิจกรรมโครงการส่งเสริมตามแนวพระราชด าริ 
- จ านวนการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการ 
  ท าการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  งานพัฒนาชุมชน , ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาดที่ ๑ การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 
  

แบบ ยท.๐๓ 



 
-๕๖- 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
พันธกิจ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อบต.    
 
เป้าประสงค์ ๑. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่     
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

๑. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่ อบต. 
๒. จ านวนการก่อสร้างและการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตพ้ืนที่ 
  

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ก่อสร้าง/ปรังปรุง/บ ารุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนา 
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๒. พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า 
๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลา 
   เอนกประสงค์ 

- จ านวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข 
- จ านวนถนนที่ได้รับมาตรฐาน 
- จ านวนไฟกิ่งสาธารณะ 
- จ านวนรางระบายน้ า ท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน 
- จ านวนอาคารเอนกประสงค์เพ่ิมข้ึน  
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  
 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาด ที่ ๓ พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  

แบบ ยท.๐๓ 



-๕๗- 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
พันธกิจ  ๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์    ๑. มีการท าเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชด าริ 
  ๒. กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ 
  ๓. ระบบตลาดสินค้าในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
    
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. จ านวนโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

๒. รายได้ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๓. จ านวนเกษตรกรที่หันมาท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
๒. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน 
๓. พัฒนาและส่งเสริมแห่งท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้ท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบตาม
แนวพระราชด าริ  

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพและ 
  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบบตลาดสนิค้า 
  ในชุมชน 
- จ านวนกิจกรรมโครงการส่งเสริมตามแนวพระราชด าร ิ
- จ านวนการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการ 
  ท าการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาด ที่ ๓ พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  

แบบ ยท.๐๓ 



-๕๘- 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๖  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
พันธกิจ  ๑. จัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
เป้าประสงค์ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพในการด าเนินการตามาตรฐานที่ 

   ก าหนดไว้    
 ๒. การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 ๓. มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๔. มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
 ๕. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
 ๖. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัดและได้รับการยอมรับ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 ๒. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอนระบบ 
 ๓. จ านวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๔. จ านวนการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. จ านวนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
 ๖. จ านวนโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
๒. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
พัฒนา สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  
   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

- จ านวนครั้งในการสนับสนุนด้านอาหารเสริม (นม) และอาหาร 
  กลางวันแก่เด็กนักเรียน 
- จ านวนครั้งในการจัดหาสื่อพัฒนาการของเล่นสนามในการ 
  ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กก่อนวัยเรียน 
- จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร 
  สถานศึกษา 
- จ านวนครั้งในการปรับปรุง ก่อสร้าง สถานศึกษาให้มีอาคาร  
  สถานที่ ที่สะอาด ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
- จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือด ารงไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถิ่น 
- จ านวนครั้งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัด 
  กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

แบบ ยท.๐๓ 



 
-๕๙- 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอยางตลาด ที่ ๓ พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับยุ
ทศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 

การพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 

การพัฒนาคน สังคม 
ที่มีคุณภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี๑ 

ด้านการบริหารการ
ปกครอง ความ

มั่นคง การ
อ านวยการ ความ

ยุติธรรม 
 

-ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน สร้าง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
-ประชาชนในพื้นที่ต าบล
นาดีมีความเชื่อม่ันต่อการ
รักษาความสงบภายใน
ต าบลนาดี 

-ร้อยละของราษฎรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน สร้าง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อต่อการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
-ร้อยละประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาดีที่มี
ความเชื่อม่ันในการ
รักษาความสลบภายใน
ของอบต.นาดี 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑.๑  ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านการ
เกษตรกรรม 
๑.๒  สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ 
๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมออมทรัพย์ 
๑.๔  สนับสนุนการศึกษา
อบรมและฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๑.๔ พัฒนาระบบการ
รักษาความปลอภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน และ อบต. 

-ร้อยละ
ประชาชนในพื้นที่

ต าบลนาดีที่มี
ความเชื่อม่ันใน
การรักษาความ
สลบภายในของ

อบต.นาดี 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรม 
-โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามแนวนโยบายของ
รัฐ 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-โครงการส่งเสริมการจัดระบบ
การตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย 
อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ อบต.นาดี) 

ส านักงานปลัด -กองช่าง 
-กองคลัง 
-กอง
การศึกษา 
-หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

แบบ ยท. ๐๔ 



 
-๖๑- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี๑ 

การพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

การพัฒนาคน และ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี  ๒ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

-พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คง
สภาพ ปลอดมลพิษ และ
สร้างระบบบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-มีการสร้างและ
พัฒนาภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่ต าบล
นาดีให้สะอาดน่า
อยู่ 
-มีระบบบริหาร
จัดการขยะอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ - พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขต อบต.ให้สะอาดน่า
อยู่ 
- การบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม ที่
พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ในเขต อบต. ให้
สะอาด  
น่าอยู่  
 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ ตลอด
ปี งบประมาณ 

--โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
ทางน้ า  เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและการเกษตร 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ อบต.นาดี) 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กอง

การศึกษา 
-กองช่าง 



 
-๖๒- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ 

การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 

การพัฒนาการผลิต
อาหารคุรภาพ ด้วย
การเกษตรที่ดี  
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

ด้านผังเมืองและการ
ใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 

 

๑.พัฒนาด้านการเกษตรให้
ได้มาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
๒.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพ และการ
ท่องเที่ยว ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

๑.จ านวนโครงการ
ที่จัดฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
๒.รายได้ของ
เกษตรกรเพิ่มมาก
ข้ึน 
๓.ร้อยละของ
เกษตรกรในพื้นที่
ต าบลนาดีที่หันมา
ท าการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้แก่
ประชาชน 
๒. พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบตลาด
สินค้าในชุมชน 
๓. พัฒนาและ
ส่งเสริมแห่ง
ท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้ท้องถ่ิน 
๔. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรทุก
รูปแบบตามแนว
พระราชด าริ  

- จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
อาชีพและ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพ 
- จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
ระบบตลาดสินค้า 
ในชุมชน 
รายได้ให้ท้องถ่ิน 
- จ านวนกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ตามแนว
พระราชด าริ 
- จ านวนการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
กับเกษตรกรในด้าน
การ 
ท าการเกษตร 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดปี งบ 
ประมาณ 

--โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่ม
รายได้ 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริและส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ 
-โครงการส่งเสริม พัฒนาการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ อบต.นาดี) 
 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

-ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 



 

๖๓- 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ 

การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ 
      ท่ี ๔  
การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และการพฒนาที่
ยั่งยืน 
 

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและ
คลลอบคลุมพ้ืนที่ในเขต 
อปท. 

๑.จ านวนโครงสร้าง
และการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ อปท. 
๒.จ านวนการ
ก่อสร้างและการ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปการในเขต
พื้นที่ อปท. 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑. ก่อสร้าง/ปรังปรุง/
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
พัฒนา 
   สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
๒. พัฒนาระบบจราจร 
ระบบไฟฟ้า 
๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ศาลาประชาคมหรือศาลา 
   เอนกประสงค์ 

- จ านวนถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง แก้ไข 
- จ านวนถนนที่
ได้รับมาตรฐาน 
- จ านวนไฟกิ่ง
สาธารณะ 
- จ านวนราง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 
 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ ตลอด
ปี งบประมาณ 

-โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า 
-โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ า  
-โครงการก่อสร้าง ถนน
ลูกรัง /ถนน คสล. /ถนน
หินคลุก 
-โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. /ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานที่สาธารณประโยชน์
การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.นาดี) 
 

กองช่าง  -ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา
ฯ 



-๖๔- 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี๑ 

การพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

การพัฒนาคน และ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ 

ด้านเศรษกิจฐานราก 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมอาชีพ 
และการท่องเที่ยว 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑. มีการท าเกษตรกรรม
ในทุกรูปแบบตามแนว
พระราชด าริ 
๒. กลุ่มอาชีพได้รับการ
ส่งเสริมและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด สร้างรายได้ 
๓. ระบบตลาดสินค้าใน
ชุมชนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
 
  

๑.จ านวนโครงการที่
จัดฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
๒.รายได้ภาคเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕.๑ พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน 
๕.๒ พัฒนาและส่งเสริม
ระบบตลาดสินค้าใน
ชุมชน 
 

-ร้อยละของ
โครงการที่
ส่งเสริมอาชีพ
และผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ 
-ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมระบบ
ตลาดสินค้าใน
ชุมชน 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ ตลอด
ปี งบประมาณ 

---โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่ม
รายได้ 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริและส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ 
-โครงการส่งเสริม พัฒนา
ระบบตลาดในชุมชน 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
ของ อบต.นาดี) 
 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 

-กอง
การศึกษาฯ 



 
-๖๕- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อ าเภอ 
ยางตลาด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์ 
ตามพันธ์กิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี๑ 

การพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

การพัฒนาคน และ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๖ 

การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 

๑.ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพทุกด้าน 
และเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์โลก 
โลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
๒.ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินได้รับ
การบ ารุงรักษา 
๓.ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง โรคติดต่อ
ลดลง 
 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การศึกษา,ร้อยละ
ประชาชนที่มีช่องทาง
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ 
๒.จ านวนของ
กิจกรรม/โครงการ ที่มี
การจัดเพื่อส่งเสริม
บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถ่ิน 
๓.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง การ
เจ็บป่วยลดลงในแต่ละ
ปี โรคติดต่อลดลง 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข  
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา 
-ร้อยละ
ประชาชนที่มี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ 
-จ านวนของ
กิจกรรม/
โครงการที่มีการ
จัด 
-ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
การเจ็บป่วย
ลดลงในแต่ละปี 
และโรคติดต่อใน
พื้นที่ลดลง 

มีการจัดกิจกรรม 
/โครงการ ตลอด
ปี งบประมาณ 

-โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สาธารณสุข  
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน 
*** (และโครงการ/กิจกรรม 
อืน่ๆ ตามแผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.นาดี) 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

-ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 



๖๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง 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 าความเขา้ใจ
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงาม 

จ่ายตามโครงการสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงาม 

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

สร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงาม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง/พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

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 โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น  
รวมทั้งการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  
 

การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
 

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

นาดี 

ได้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการเรื่อง และ
สามารถแกป้ัญหาได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 



๖๗ 
ที ่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 
 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายและศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 
 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายและศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายและศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี 
 

ส านักปลัด 

๖ 
 

โครงการจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มและกระเช้าของขวัญเพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา 
กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและ
กระเช้าของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

จัดซื้อพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มและกระเช้า
ของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

มีพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มและ
กระเช้าของขวัญเพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 

ส ำนกัปลดั 

๗ โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง  
และรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง และ
รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 

จัดท าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง และรถกู้ชีพกู้ภัย 
(EMS) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

จัดท าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง และรถกู้ชีพกู้ภัย 
(EMS) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 

ส ำนกัปลดั 

๘ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดท าแผน
ชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ  และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและ
จัดท าแผนชุมชนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน สนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ  และแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและ
จัดท าแผนชุมชนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน 
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและ
จัดท าแผนชุมชน
ประชาคมแผนชุมชน 
สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน 

และแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ส ำนกัปลดั 

 
 



๖๘ 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ใน
พื้นที่ต าบลนาดี  
  

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

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

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

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

อบต.นาดี 

๑๐ โครงการจ่ายเงินส าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้  
ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่ ต าบล
นาดี   

ผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่ ต าบล
นาดี   

๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ภายใน
พื้นที่ ต าบลนาดี   

ผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่ 
ต าบลนาดี   

อบต.นาดี 

๑๑ โครงการจ่ายเงินส าหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  
ภายในพื้นที่ ต าบลนาดี    

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ภายในพื้นที่ ต าบลนาดี    

๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
ภายในพื้นที่ 
ต าบลนาดี    

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ภายในพื้นที่ ต าบลนาดี    

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการจัดซื้อ/ติดต้ังชุดเครื่องขยายเสียง/
เสียงตามสายประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลนา
ดี หมู่ที่ ๑-๙  

เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซมเครื่องขยาย
เสียงประจ าหมู่บ้าน ภายในพื้นที่
ต าบลนาดี  
หมู่ที่ ๑-๙ 

เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซมเครื่อง
ขยายเสียงประจ าหมู่บ้าน 
ภายในพื้นที่ต าบลนาดี  
หมูท่ี่ ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ วัสดุอุปกรณ์
ติดต้ัง/ซ่อมแซม 
เครื่องขยายเสียง
ประจ าหมู่บ้าน 

วัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง/
ซ่อมแซม เครื่องขยาย
เสียงประจ าหมู่บ้าน 

อบต.นาดี 

๑๒ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในระดับอ าเภอยางตลาด 
 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ระดับอ าเภอยางตลาด 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในระดับอ าเภอยาง
ตลาด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ระดับอ าเภอยางตลาด 

ส านักปลัด 

 

 
 
 



๖๙ 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ 
 

 โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์     
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ าดื่ม/กาแฟ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนต าบล
นาด ี

เพื่อจ่ายตามโครงการลด
อุบัติเหตุในชว่งเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์     
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ า
ดื่ม/กาแฟ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนต าบลนาด ี

ค่าค่าอาหารและน้ าดืม่/
กาแฟ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลนาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน อปพร.
ที่ปฏิบัติหน้าที ่

มี อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที
ให้ความสะดวกและ
ป้องกันอันตรายในชว่ง
ปีใหม่และสงกรานต ์

ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

๑๔ 
 

โครงการจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่น อบต.
นาด ี

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.นาด ี

 จ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
อบต.นาด ี

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
นาด ี

สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
ระดับทอ้งถิน่ อบต.นา
ดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

๑๕ 
 

โครงการจ่ายเงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 

เพื่อจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ ๑๙๒,๔๕๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ
ข้าราชการสว่น

ท้องถิ่น 

จ่ายเงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

 
 

 
 

 
 
 



๗๐ 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ 
 

 โครงการศนูย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับอ าเภอในเขตพืน้ที่
อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ ์ 

เพื่ อจ่ ายตามโครงการศูน ย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขต
พื้นที่อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นระดับอ าเภอใน
เขตพื้นที่อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- - - ๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ศูนย์ฯของ
องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่
ระดับอ าเภอใน
เขตพื้นทีอ่ าเภอ

ยางตลาด 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ า เ ภอ ใน เ ขต
พื้นที่อ าเภอยางตลาด  

ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

๑๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง 

เพื่อให้ อบต.มีการด าเนินการ
จัดท า โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ

ป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการ

จัดท าหนา้กากอนามัยเพือ่
ป้องกันตนเอง แก่บุคลากร 
อปท.ผูน้ าหมู่บ้าน ก านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. จติอาสา 
ฯลฯ เพือ่สร้างทีมวทิยากร            

หรือทมีครู ก. 

บุคลากร อปท.ผูน้ า
หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

อสม.    จิตอาสา กลุ่ม
สตรี หรอืประชาชนที่

สนใจ ฯลฯ เพื่อสร้างทีม
วิทยากร                  

หรือทมีครู ก. 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ทีมคร ูก.มี
ความรูแ้ละ
ทักษะในการ

จัดท าหนา้กาก
อนามัย เพื่อ

ป้องกันตนเอง 
และถ่ายทอดให้
ประชาชนใน

พื้นที่ได ้

ทีมวทิยากร หรอืทมีครู 
ก.มีความรูแ้ละทักษะใน

การจดัท าหน้ากาก
อนามัยไว้ใช้ใน

ครัวเรือน และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตลอดจนสามารถสอน
วิธีการจัดท าหน้ากาก

อนามัยให้แก่ประชาชน
ที่สนใจ 

ส านักปลัด อบต.
นาด ี

 
 

 
 
 
 



 
๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบบรหิาร ภายใต้การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบา้นเมืองทีด่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคงการอ านวยความยตุิธรรม 
แนวทางที ่ ๒การพัฒนาดา้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีฉกุเฉนิหรอื
เพื่อบรรเทาความเดือนรอ้นของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเร่งดว่นที่มิอาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า   
 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือเพื่อบรรเทาความ

เดือนรอ้นของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเร่งดว่น
ที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

จ่ายในกรณีฉกุเฉินหรอื
เพื่อบรรเทาความเดือน

ร้อนของประชาชนในเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนทีม่ิอาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

 

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

พื้นที ่

บรรเทาความเดือนรอ้น
ของประชาชนในเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนทีม่ิอาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
สมาชิก อปพร.ผู้ปฏิบัติงาน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 

จ่ายค่าตอบแทนแก ่
อปพร.อบต.นาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ค่าตอบแทน อป
พร. 

มีค่าตอบแทนให้แก่ อป
พร.ผู้ปฏิบัติหน้าที ่

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการอยู่เวรยามเฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์ 
สินของประชาชนประจ าศูนย์ 

อปพร. 

เพื่อเป็นการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณะภัยทีอ่าจเกิด 

ขึ้นกับประชาชนในต าบล 

จัด อปพร. อยู่เวรยาม 
ตลอด ๒๔  ชัว่โมง  

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ความสงบ
เรียบร้อยของ 
ประชาชนใน

พื้นที ่

เกิดความสงบเรียบร้อย 
ของชุมชนและสามารถ 

ป้องกันภัยที่อาจจะ 
เกิดขึ้นได้ทนัทว่งท ี

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 

 



 
๗๒ 

ที่ โครงการ วัตถุประ 
สงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    
 

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความ เข้มแข็ ง ให้ แก่
อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก า ร
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ ห้ มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือ จพง. ใน
การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย    
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
ก า รจั ดก า ร สา ธ า รณภั ย
เบื้องต้นฯ การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ 

ผู้เข้ารับการอบรม     
จิตอาสาภัยพบิัติของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาด ี
จ านวน ๕๐ คน 

 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

จ านวน ปีละ 
๕๐ ราย 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัในพื้นที่
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 

 
  

  



๗๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๑การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างสนามกฬีา/ลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน ภายในต าบล 
นาดีหมู่ที ่๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

จัดหาสถานทีก่่อสร้าง
สนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ สถานที่ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานทีอ่อก
ก าลังกาย 

-หน่วยงานอื่น 
-ส านักปลัดฯ 

๒ โครงป้องกันและควบคุมโรคพิษ         
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ้า 

จัดอบรมและ
ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ
การป้องกนัโรค 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ้า 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ้า 

-ส านักปลัดฯ 

๓ โครงการก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏกิูลเพือ่
น ากากมาเป็นปุ๋ย  

เพื่อให้ มรีะบบกอ่สร้างสิ่ง
ปฏิกูลที่ถกูสุขลักษณะ   

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเพือ่
น ากากมาเป็นปุ๋ย 

๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ๑๓๓,๖๐๐ ด าเนนิชีวิตตาม
หลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ชุมชนอยู่เป็นสุขด าเนนิ
ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
 

๔ โครงการก าจัดขยะมูลฝอย/ขยะเปียก ส่ิง
ปฏิกูล และน้ าเสีย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย /
ขยะเปัยก สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย ในพื้นที่ต าบลนาด ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอยขยะเปียก สิ่งปฏกิูล 
และน้ าเสีย ในพื้นที่ต าบล
นาด ี

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

โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล ขยะ
เปียก และน้ าเสีย ใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

ส านักปลัด 

 



 
๗๔ 

ที่ โครงการ วัตถุประ 
สงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยส าหรับส ารวจ
ข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส ารวจข้อมูลสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบ้า 

จ่ายค่าใช้จา่ยส าหรับ
ส ารวจข้อมูลสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  จ านวนข้อมูล
สัตว์ 

ส ารวจข้อมูลสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า 

-ส านักปลัด 

๖ โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่งเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  จ านวนผู้ขาด
สารไอโอดีน
ลดลง 

ด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

-ส านักปลัดฯ 
 

๗ โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
การด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
การด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บริหารจัดการ
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ส านักปลัดฯ 

 
 

 



๗๕ 
ที่ โครงการ วัตถุประ 

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล  
 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการสิ่งปฏกิูล  
 

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

การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการสิ่ง

ปฏิกูล 

-ส านักปลัด 

๙ โครงการจัดซ้ือที่ดินส าหรับก่อสร้าง
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช้เป็นปุ๋ย 

เพื่อจัดซื้อที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช้เป็นปุ๋ย 

จัดซื้อที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเพื่อน ากาก 
มาใช้เป็นปุ๋ย 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จัดซื้อที่ดิน ที่ดินส าหรับก่อสร้าง
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อน ากาก 
มาใช้เป็นปุ๋ย 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ 

จ่ายค่าใช้จา่ยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 

จ่ายค่าใช้จา่ยส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพษิสุนัขบ้า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด  

๑๑ โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ตามโครงการ

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๆ 
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงกา

พระราชด าริ
ด้าน

สาธารณสุข 
จ านวน ๙

หมู่บ้าน ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

หมู่ที่ ๑-๙ 
ต าบลนาด ี

 
 



๗๖ 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิน่  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดแูลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
 

อบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดแูลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  จ านวน
อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 
ที่ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง 

 

อบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

 

-ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี 

๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกัน
ตนเอง ให้แก่ประชาชนและ
ผู้แทนของหมู่บ้าน ในพื้นที่
ต าบลนาดี  

จ านวนผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดท าหนา้กากอนามัยเพือ่
ป้องกันตนเอง จ านวน 9  
หมู่บ้าน  

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ฯ
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน ในพืน้ที่
ต าบล 
นาด ี

ผู้เข้ารับการฝกึอบรมฯ 
สามารถน าความรูท้ี่ได้ 
ไปพัฒนาต่อยอดและ
ฝึกสอนแก่ประชาชนใน
พื้นที่ของตนเองให้มี
ความรู้ในการจัดท า
หน้ากากอนามัย เพือ่
ป้องกันตนเองและผู้
ใกล้ชิดได้  

-ส านักปลัด  
อบต.นาด ี



 
๗๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการขจัดความยากจน 

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าค่าพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อจัดท าค่าพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

จัดท าค่าพกิัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีพิกัดแนวเขต
การปกครอง
ขององคก์ร

ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

มีพิกัดแนวเขต
การปกครองของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

๒    โครงการด าเนินงานตามภารกจิที่  
   ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติ  
   การก าหนดขัน้ตอนการกระจาย  
   อ านาจให้แก่ อปท. 

เพื่อด าเนนิงานตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนฯ 

ด าเนนิงานตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนนิงานตาม
ภารกจิที่ได้รับ
การถา่ยโอนฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

ด าเนนิงานตาม
ภารกจิที่ได้รับ
การถา่ยโอนฯ 

๓ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน พัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนนิชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้ความรู้และ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู,้ 
การใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น, 

การส่งเสรมิอาชีพ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถ 
ด าเนนิชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

ประชาชนในพื้นที ่
ด าเนนิชีวิตตาม 
หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
๗๘ 

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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ / อนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนาถ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิีนาถ 

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนาถ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕ โครงการสมทบกองทนุเงนิทดแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุ
เงินทดแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

พื้นทีอ่บต.นาด ี
สะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

พื้นทีอ่บต.นาด ีสะอาด 
ปราศจากขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖ โครงการจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

เพื่อจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม  

จ่ายเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ เงินสมทบ
กองทุน
ประกนัสังคม 

จ่ายเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๗ โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

เพื่อจ่ายโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

จัดโครงการ/กจิกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๘ โครงการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ดอ้ยโอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย และผู้ไรท้ี่พึ่ง   

เพื่อจ่ายตามโครงการสังคม
สงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้นอ้ย และผู้
ไร้ที่พึ่ง   

จัดโครงการสงัคม
สงเคราะห์ การพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้ดอ้ยโอกาส
และครอบครัวผูม้ีรายได้
น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 



 
๗๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการบ ารุงรักษาและส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาด ี

เพื่อจ่ายตามโครงการ
บ ารุงรักษาและส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลนา
ดี 

-โครงการส่งเสรมิเกษตร
อินทรีย์ 
-โครงการส่งเสรมิการ
จัดท าปุ๋ยสั่งตัด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนย์กลางใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทกุ
ช่วงวัย 

อบต.เป็นศนูย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ทุกชว่งวัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๐ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ปลูกผกั
ปลอดสารพิษ  

เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสรมิ
อาชีพในชมุชน ปลูกผกัปลอด
สารพิษ  

โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน ปลกูผักปลอด
สารพิษ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
เกษตรกรที่ปลกู
ผัก 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
นาดี มีผกัปลอดสารพิษ
ไว้บริโภค  

ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

๑๑ โครงการตลาดชมุชนข้างคลอง
ชลประทาน หมูท่ี่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

สนับสนุนและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีที่แลกเปลี่ยน
สินค้าและมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีที่
แลกเปลี่ยนสินค้าและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๒ โครงการสนับสนุนกองทนุสวัสดกิาร
ชุมชนต าบลนาด ี

เพื่อสนับสนุนกองทนุสวัสดกิาร
ชุมชนต าบลนาด ี

อุดหนนุกองทนุสวัสดกิาร
ชุมชนต าบลนาด ี

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ งบประมาณในการ
ด าเนนิ 
 กิจกรรมเพียงพอ 

 โครงการสวสัดิการ 
ต าบลนาดีมี งบประมาณใน
การด าเนนิ 
 กิจกรรมเพียงพอ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๓ โครงการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ” 

เพื่อจ่ายตามโครงการด าเนนิ
กิจกรรมตามโครงการ “รกัน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดนิ” 

ด าเนนิกจิกรรมตาม
โครงการ “รักน้ า รกัป่า 
รักษาแผน่ดนิ” 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ด าเนนิกจิกรรม
ตามโครงการฯ 

 ด าเนนิกจิกรรมตาม 
โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรกัษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 
 

เพื่อคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรกัษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 
 

บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมและลดมลพิษ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ฯลฯ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ด าเนนิกจิกรรม   
 ตามโครงการฯ 

 ด าเนนิกจิกรรมตาม    
 โครงการฯ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 



๗๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านสังคมและสิง่แวดล้อม         
          แนวทางที ่๓ การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม          

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุและสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของปวงชน 

จ านวนครั้งที่จัดท าจ านวน 
๓  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้น 

เป็นการรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่และเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดกิจกรรมส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาประเพณแีละงานรฐัพิธี
ต่าง ๆ   

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และส่งเสริม 
ให้กับประชาชนเห็นความส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา 

จักกิจกรรมทกุกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา
ภายในต าบล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ้น  

เป็นการอนุรกัษ์ให้กับ
ประชาชนเห็น
ความส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการจัดนิทรรศการผลิตผลทาง
การเกษตร 
(บุญคูณลาน)  

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดนทิรรศการผลผลิตทาง
การเกษตร  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนน า
ผลผลิตทางการ
เกษตรเข้า
ร่วมงาน 

ประชาชนมีทีแ่สดง
ผลิตผลทางการเกษตร
และมรีายได้เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการปกป้องสถาบันชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาต ิ

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาต ิ

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

ประชาชนมีจิตส านึกใน
สถาบันของชาต ิ

ส านักปลัด 

 



๘๐ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ต าบลนาด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งานประเพณีลอยกระทง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจดังานประเพณีลอย
กระทง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เพื่อจา่ยเป็น   
 ค่าใช้จ่าย  ในการ  
 จัดงาน ประเพณี  
 ลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

ส านักปลัด 

๗ โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพทิักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 จัดกจิกรรมอนัเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

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

 ของชาต ิ

จัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านผังเมืองและการเกษตร 

แนวทางที่  ๑ การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน 
ท่ี โครงการ วัตถุประ 

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมรีะบบ
การจดัเก็บตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

จัดท าแผนที่ภาษี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

การจดัเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมายก าหนดได้/
เพิ่มรายได้ให้แก่
หน่วยงาน 

ส านักปลัดฯ กอง
คลัง 

 
 
 
 
 
 

 
 



๘๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ด้านผังเมืองและการเกษตร 

แนวทางท่ี  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 

-เพื่อให้หนองน้ าไม่ต้ืนเขิน 
-เพื่อใช้ในการเกษตร 

-ขุดลอกหนองโดน 
-ขุดลอกหนองเบ็น 
-ขุดลอกหนองกะสา 
-ขุดลอกหนองนาดี 
-ขุดลอกเลิงไก่โอก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากข้ึน 

หนองน้ าไม่ต้ืนเขินมีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒ โครงการติดต้ังเครื่องสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้า 

เพื่อให้เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๙ ต าบล
นาดี มีน้ าใช้สะดวกสบายและทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
ให้มีน้ าสะอาดอุปโภค/บริโภคม.๑-๙ 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้อุปโภค/บริโภค 

ปรับปรุงประปาให้น้ าสะอาด 
ประปาหมู่ ม. ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช้ประโยชน์จาก

ระบบประปามากข้ึน 

ประชาชนมีน้ าประปาที่
สะอาดอุปโภค/บริโภค 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 
 

๘๓ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ทุกสายภายในต าบลนาดี 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร ได้อย่างทั่วถึง  

ปรับปรุง ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ ายาว ๒,๐๐๐ม. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากข้ึน 

ประชาชนได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรอย่างเพียงพอและ

การ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕ โครงการขุดลอก/ก าจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ า 

-เพื่อให้แหล่งน้ าสะอาด   -หนองโดน-หนองนาดี  
-หนองเบ็น-หนองกะสา 

-เลิงไก่โอก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากข้ึน 

แหล่งน้ าสะอาด และ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์

จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖ โครงการติดตั้งเครือ่งสูบน้ า ของ 
อบต.นาด ี

-เพื่อให้มนี้ าในการผลิตน้ า 
ประปาใช้ในหมู่บ้านได้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งเครือ่งสูบน้ าพร้อม
ด าเนนิการสูบน้ า 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากขึน้ 

มีน้ าในการผลติน้ า 
ประปาใช้ในหมู่บ้านได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๗ โครงการขุดลอกคูคลอง /คลองส่งน้ า
ชลประทานและซ่อมบ ารุงทกุสายใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าท า
การเกษตร ได้อย่างสะดวก 
สบาย และยังใช้ระบายน้ าออก
จากพืน้ทีก่ารเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าภายใน
พื้นที่ต าบลนาด ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากขึน้ 

ประชาชนไดม้ีน้ าใชท้ า
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และการระบายน้ าเกิด
ความสะดวกมากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการดาดคลองคอนกรีต  คูส่งน้ า 
ม.๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๙ โครงการจัดซือ้เครื่องสูบน้ า เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าท า
การเกษตร ได้อย่างสะดวก 
สบาย และยังใช้ระบายน้ าออก
จากพืน้ทีก่ารเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ๓ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากขึน้ 

ประชาชนได้ใชน้้ าท า
การเกษตร ได้อย่าง
สะดวก สบาย และยังใช้
ระบายน้ าออกจากพืน้ที่
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๐ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลติ
ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในพืน้ที่
ต าบลนาดี หมูท่ี่ ๑-๙   

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค และการเกษตร
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อผลติ
ระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน
พื้นที่ต าบลนาดี หมูท่ี่ ๑-๙   

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากขึน้ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค และ
การเกษตรอย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๑ โครงการติดตั้งวาวน้ าเป็นจุด ๆ  เพื่อติดตั้งวาวน้ าเป็นจุด ๆ หมู่ที ่
๑-๙ 

ติดตั้งวาวน้ า หมูท่ี่ ๑-๙ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์จาก
น้ าประปาเพิม่มาก
ขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในเวลาน้ าทว่ม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๑๒ โครงการซ่อมแซมคลองซอยสาย
คลอง ๑R– ๒ L – RMC จ านวน 
๕ จุดหมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ ท่อ ๓๘ 
ระยะทาง ๒ กม.จุดที ่๒ ท่อ ๔๐ 
ระยะทาง ๑ กม. จุดที่ ๓ ทอ่ ๔๒ 
ระยะทาง ๒.๕ กม. จุดที่ ๔ ทอ่ 
๔๔ ระยะทาง ๕ กม. จุดที ่๕ ท่อ 
๔๖ ระยะทาง ๕๐๐ กม.  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ซ่อมแซมคลองซอย สายคลอง
๑R– ๒ L – RMC จ านวน ๕ 
จุดหมู่ที่ ๖  

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จาก
คลองส่งน้ ามาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลอง 
๑R ๒LRMC จุดกิโล ๑๑ ทอ่ ๓๑ 
บริเวณสวนนายส าราญ  พิชัยเชิด 
หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง ๑R ๒
LRMC จุดกโิล ๑๑ ท่อ ๓๑ 
บริเวณสวนนายส าราญ  พิชัย
เชิด หมู่ที่ ๗  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ามากขึ้น 

ประชาชนได้ใช้น้ าท า
การเกษตร ได้อยา่ง
สะดวก สบาย และ
ยังใช้ระบายน้ าออก
จากพื้นทีก่ารเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
ระบบเปิด และระบบปิด  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง และ
เป็นการระบายน้ าได้รวดเร็ว 

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
ระบบเปิด และระบบปิด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชากรที่ไดร้ับ
ประโยชน์มากขึน้ 

ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 

 

 

 



๘๖ 
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 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวและผลิตข้าวพันธุ์ดี/ 
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ 
ลดต้นทนุการผลิตเพื่อผลติข้าว
คุณภาพสูง ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพสูง 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพนัธ์
ข้าวคุณภาพ และผลผลิตทางการ
เกษตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์
เพิ่มมาขึน้ 

เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีในการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพได้ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย์ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

๒ โครงการไรน่าสวนผสมและ
การเกษตรผสมผสาน 

-เพื่อลดความเสี่ยงการผลิตพืช
อย่างเดียว  
-เกษตรกรมรีายได้อย่างต่อเนือ่ง 

อบรมถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับ
การบริหารจัดการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์
เพิ่มมาขึน้ 

เกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการเกี่ยวกับไรน่าสวน
ผสมและเกษตรแบบ
ผสมผสานได ้

ส านักปลัดฯ 
ศูนย์ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

๓ โครงการหมู่บ้านเกษตรอนิทรีย์ -เพื่อไม่ให้ผลผลิตพืชมีสารพิษ
ตกค้าง 
-เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายตอ่
ผู้บริโภค 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
เกษตรอนิทรีย์ 

๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์
เพิ่มมาขึน้ 

ผลผลิตพืชมสีารพิษ
ตกค้างและไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บรโิภค 

ส านักปลัดฯ 
ศูนย์ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

 
 
 
 



 
๘๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างลานตากผลผลิต
การเกษตร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
เพิ่มมาขึ้น 

เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีในการผลิต
ข้าวให้มีคุณภาพได้ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย์
ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

๕ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในต าบลนาดี
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จากการด าเนินโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
เพิ่มมาขึ้น 

เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการเกีย่วกับ
ไร่นาสวนผสมและ
เกษตรแบบผสมผสาน
ได้ 

ส านักปลัดฯ
ศูนย์
ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

๖ โครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ
และเทคโนโลยี EM 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
และลดต้นทุนการผลิต 

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

เกษตรกรได้รับ
ความรู้น าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

ส านักปลัดฯ
ศูนย์
ถ่ายทอด
เกษตรฯ 

๗ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 

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

การส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

ส านักปลัด
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



๘๘ 

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   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคก
ดอนม่วงจากนาทองบ่อ ภูอองทอง-นานาง
วิจิตร  ภูงามเงิน   ม.๓,๔,๕ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๓ขนาดกว้าง 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.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางทองใส  ภูอ่อนโสม ถึงนานาย
บุญศรี ภูเบ้าทอง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยข้าง
บ้านนายล าดวนฆารจ าลอง บ้านชัยศรี    
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 



 
๘๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณข้าง
วัดสว่างชัยศรี ถึง หนองโดน ม.๔ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕ โครงการซ่อมสร้างถนน(แอสฟัลติก)
จากบ้านนายคิด ภูธรรมมะ ถึงสี่แยก
บ้านนายสุพุฒ สัตย์ต้ัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑ขนาดกว้าง ๔เมตร 
ยาว ๘๐๐เมตร  
หนา ๑๕ซม 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านนางทองใส  ภูอ่อนโสม ถึงบ้านนาง
สวย ภูเบ้าทอง หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๑ขนาดกว้าง 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.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกสายใน
ต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน 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.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
บ้านนางสวย ภูสมศรี ม.๘ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกซอย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากนา
นายหนูกาย ถึง รอบหนองเลิงไก่โอก 
ม.๒ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัง
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ –ถนน ลาดยาง
ฟาร์มคอนโด ม.๕ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไป
มา ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๕ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๑,๐๐๐เมตร  
หนา ๑๕ซม 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายใน
ต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ถนนลาดยางในพื้นที่ต าบลนาดี 
หมู่ที่ ๑-๙ 

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

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

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

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางจริยา  นาชัยพลอย ถึงบ้าน
นางสุเทพ  หาระมี  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

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

ซม 

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

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นาง บุญหนา ดลเลขา หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

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

หนา ๑๕ซม 

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

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัด
ป่าราชธรรมมานุวัตร หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๗ขนาดกว้าง 
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.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางค ามุข ชัยพรม ถึงบ้านนาย
ทองใบ ภูดอกไม้ หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙ ขนาดกว้าง 
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.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางอนงค์   เกกาค า ถึงบ้านนาย
สมนึก จ าปานิล หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๖ขนาดกว้าง 
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.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นางสวย ภูสมศรี พร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู่
ที่ ๘   

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

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

หนา ๑๕ซม 

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

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



๙๒ 

ที่ โครงการ หลักการและเหตผุลวัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด  

KPI ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนจากบ้านนายประเสริฐ  น้อย
อินทร์ ถึงบ้านนายบรรจง อุทัยสาร  หมู่ท่ี ๘  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก 

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

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยข้างบ้านนายสม
ยศ  ทิวะสิงห์ – บ้านนางประนอม พิกุล หมู่ท่ี ๙    

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย                
บ้านนางผาย  อุทัยแทน    หมู่ท่ี ๘  

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

อบต.นาดี 

๒๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายประ
ครอง    ฆารประเดิม ถึงบ้านนางจันทร์    ภูกิ่งแก้ว  
หมู่ท่ี ๘   

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา ได้
สะดวก 

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

ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากป้อมต ารวจชุมชน 
ทางหลวงชนบท สาย ทช. ๒๐๔๕ ถึงทางเข้าบ้าน
ปอแดง    หมู่ท่ี ๑    

เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมา ได้
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.ใช้
สัญจรไปมา ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

อบต.นาดี 

๒๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า (ท่ีมีอยู่
แล้ว)ทุกสายท่ีช ารุด หมู่ท่ี ๑-๙  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้านหมู่ท่ี ๑-๙ 

ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าทุก
สายท่ีช ารุ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ทุกสายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑-๙  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้านม.๑-๙ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ ๑-๙ยาว 
๑,๕๐๐เมตรกว้าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐
ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

อบต.นาดี 

๒๘ โครงการจัดท าฝาปิดร่องระบายน้ าทุกจุดท่ียังไม่มี  
หมู่ท่ี ๑  

เพื่อให้มีฝาปิดร่องระบายน้ าทุกจุด ใน
หมู่ท่ี ๑  

ฝาปิดร่องระบายน้ า หมู่ท่ี ๑  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดร่องระบายน้ า 
ป้องกันอันตราย 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบริเวณ
ข้างบ้านนางสมเพศ   ภูตะวัน ถึงบ้านนาย
ประภาส   ภูอ่อนโสม ม.๑ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๑ยาว ๐.๓๐
เมตรกว้าง ๐.๓๐ม. ลึก ๙๑ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากหน้า
บ้านนายสมจิตร กระภูชัย ถึงบ้านนายหนู
กาย  ภูช่างทอง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๓ยาว ๑๕๘
เมตรกว้าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐ม. 

๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
อาจารย์เย็นจิตร ภูงามเงิน  ถึงบ้านนางสาว
สมพงษ์ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๓ยาว ๙๖
เมตรกว้าง ๐.๔๐ม.  
ลึก ๐.๔๐ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นายปริญญา ภูขลิบม่วง ถึง บ้านนาย
ประทิน ภูขมร หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๓ยาว ๙๖
เมตรกว้าง ๐.๔๐ม. ลึก ๐.๔๐ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นางสาคร อายุศร ถึงบ้านพุก ผลถวิล หมู่ที่ 
๓  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๓ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๕ โครงการปิดฝาร่องระบายน้ า จากหน้า 
อบต.นาดี ถึงนานายสมสิน    ภูกิ่งเพชร  

เพื่อให้มีฝาปิดร่องระบายน้ าในหมู่
ที่ ๓  

ฝาปิดร่องระบายน้ า หมู่ที่ ๓  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดร่องระบาย
น้ า ป้องกันอันตราย 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ท่ี โครงการ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด  

KPI ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าจาก
หน้าบ้านนางสมศรี  ภูวิชัย ถึงบ้านนางน้อย  ภู

อองทอง หมู่ท่ี ๔  

เพื่อปรับปรุงร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบาย
น้ าหมู่ท่ี  ๔   

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์           

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๗ โครงการปิดฝาร่องระบายน้ าทุกสายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔   

เพื่อให้มีฝาปิดร่องระบายน้ าในหมู่ท่ี ๔  ฝาปิดร่องระบายน้ า หมู่ท่ี ๔ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์            

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดร่องระบายน้ า
ไว้ระบายน้ า 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔   

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๔ ๓๕๔,๐๐๐ , ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์              

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง อบต.
นาดี 

๓๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าจาก
บ้านนายใครสี  สุนนระกุม ถึงบ้านนางประมวล 

ภูทองหล่อ  หมู่ท่ี ๔  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าใน
หมู่ท่ี ๔  

ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า หมู่ท่ี ๔   

๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์             

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีฝาปิดร่องระบายน้ า
ไว้ระบายน้ า 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕   

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๕ ๓๐๐,๐๐๐ , ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์             

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๔๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖   

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๖ ๑๕๐,๐๐๐ , ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์              

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๔๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากวงเวียน ถึง
หนองม่วง หมู่ท่ี ๗  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๗ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์             

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
นานางเสงี่ยม  ค าหอม  ถึงนนานายบรรเทา  ภู

ขมัง ทางไปหนองสาธารณประโยชน์(หนอง
โดน) หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากนานางเสงี่ยม  ค าหอม  ถึงนนา
นายบรรเทา  ภูขมัง ทางไปหนอง

สาธารณประโยชน์(หนองโดน) หมู่ท่ี ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากนานางเสงี่ยม  ค า
หอม  ถึงนนานายบรรเทา  

ภูขมัง ทางไปหนอง
สาธารณประโยชน์(หนอง

โดน) หมู่ท่ี ๔ 

๔๐๐,๐๐๐ , ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์            

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา 
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร ท่ีสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



 
๙๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสาย หมู่
ที่ ๗  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๗ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่างอบต.
นาดี 

๔๕ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าล าราง
สาธารณะเพื่อการ เกษตรและคูส่งน้ า
ภายในต าบลนาดี  
หมู่ที่ ๑-๙   

เพื่อให้มีคลองระบายน้ าไว้
ส าหรับระบายน้ าในหมู่บ้าน 

 ซ่อมแซมล ารางสาธารณะ
เพื่อการเกษตรและคูส่งน้ า
ภายในต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีคลองส่งน้าไว้
เพียงพอต่อการท า

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

กองช่างอบต.
นาดี 

๔๖ โครงการวางท่อระบายน้ า จากหมู่บ้าน ถึง
หนองม่วง หมู่ที่ ๗   

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า หมู่  ๗ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่างอบต.
นาดี 

๔๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่  ๘ ๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่างอบต.
นาดี 

๔๘ โครงการขุดลอกคลองน้ าป่าจากนานาย
ประยงค์ จงลือชา ถึงทางลาดยาง หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้มีคลองระบายน้ าไว้
ส าหรับระบายน้ าในหมู่บ้าน 

 ซ่อมแซมล ารางสาธารณะ
เพื่อการเกษตรและคูส่งน้ า
ภายในต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีคลองส่งน้าไว้
เพียงพอต่อการท า

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

กองช่างอบต.
นาดี 

๔๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากวงเวียน 
ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่  
๗ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า      
หมู่  ๙  

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘   

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่  
๘ 

๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 



๙๖ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๒ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บริเวณจากวัดสว่างชัยศรีถึง     ล าน้ า
พาน หมู่ที่ ๔   

เพื่อให้มีท่อระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า หมู่  ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีท่อระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าทุก
สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๖ 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.
จากหน้าบ้านนายขจรศิลป์  ภูหวล ถึง
คลองชลประทาน ม.๕ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๖ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๕ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นางรุ้ง กั้วพิจิตร ถึงบ้านนายประสบ ภู
สถิต หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นางบุญมี นันทะทรัพย์ ถึงหนองนาดี หมู่
ที่ ๙ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นายสุดใจ  สมบูรณ์ ถึงบ้านนายวีระศักด์ิ 
พลบุตร หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบายน้ าไว้
ระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนาพ่อใหญ่พุทธา  ถึง นา
พ่อประยูร  ภูพาดสีหมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๑   
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
จากนานางสายบัว  
เรืองชาญ ถึงนานางนงค์ ทันโยศรี  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้มีถนนดินใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ ๒  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนดิน     
ใช้คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



๙๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า
นานางดาว เย็นสุข ถึงนานายประดิษฐ์ ภู
หวัง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า หมู่ที่ ๒  

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีคลองส่ง
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางปราณี ประทุมวัน ถึงบ้านนาย
สมชาย  พรม รุณ ตัดเข้าร่องระบายน้ า
บ้านนางเสาร์ ภูแย้มใส หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าไว้ส าหรับ
ระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๘  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีร่องระบาย
น้ าไว้ระบายน้ าไม่ให้

น้ าท่วม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๒ โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ าหน้า
บ้านนายประเสริฐ น้อยอินทร์ ถึงบ้านนาย
บรรจง อุทัยศาล หมู่ที่ ๘   

เพื่อให้มีฝาปิดร่องระบายน้ า หมู่ที่ 
๘  

ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า 
หมู่ที่ ๘  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานายสมร   ภูน้ าไสย ถึง
นานางพันธ์  บุญขัน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๖  
 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสายในพื้นที่ต าบลนาดี หมู่ที่ 
๑-๙ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย
พืชผลทาง การเกษตรและสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร ในพื้นที่ต าบลนา
ดี หมู่ที่ ๑-๙  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช้

คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทุก
สายในพื้นที่ต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังใช้
เป็นเส้นทางขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรและสัญจรไป-มา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ในพื้นที่ต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-
๙  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช้

คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๖ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจาก
นานางประครอง   ภูงามเงิน ถึงนานาย
ประยูร ภูพาดสี และนายบุญมี ประเสริฐ
ก้านตรง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้มีถนนเพื่อการเกษตรใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๓ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 
๙๘ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
นานายพุทธา  ภูกาเมศ ถึงนานางวรรณี 
มณีวงค์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง       
หมู่ที่ ๓  
 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
นานางดรุณี  ภูงามเงิน ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง       
หมู่ที่ ๓  
 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๖๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ถึงบ้าน
คลองคู่ หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง       
หมู่ที่ ๕  
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๐ โครงการลงหินลูกรังจากสะพานบ้านคลอง
คู่ ถึงโคกคันจ้อง หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ลงหินลูกรัง  หมู่ที่ ๖  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากนา   นางอุลัย ภูขลิบเงิน 
ถึงนานายวิชัย   หาระมี หมู่ที่ ๖   

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง        
หมู่ที่ ๖ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนายทอง
สอน ชัยประเสริฐ ถึงล าน้ าดอกไม้ หมู่ที่ ๗   

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗  
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๓ โครงการลงลูกรังรอบบริเวณหนอง
สาธารณประโยชน์ (หนองโดน)   หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

มีถนนลูกรังรอบบริเวณหนอง
สาธารณประโยชน์ (หนองโดน) 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากนา   นายวัชรชัย  ภูพาดสี 
ถึงนานางยอด   ฆารไสว พร้อมท าสะพาน
ข้ามคลองหมู่ที่ ๘  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง        
หมู่ที่ ๘  
 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 



๙๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคลอง
ชลประทาน ถึงหนองด่ัง หมู่ที่ ๙    

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไว้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง                  
หมู่ที่ ๙ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสายรอบ
นอก หมู่ที่ ๙  ถึงหมู่ที่ ๗   

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไว้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง                
หมู่ที่ ๙ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนายทอง  บุญเลิศ – 
หนองหัวคน ม.๑ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๑ ยาว ๑,๕๐๐กว้าง 
๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร
จากนานายอรุณ  ภูแลศรี ถึงโรงเรียนขมิ้น
พัฒนวิทย์ ม. ๕ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๕ ยาว ๑,๐๐๐เมตร
กว้าง ๔เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๗๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในต าบลนาดี หมู่ที่ ๑-๙ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในต าบลนาดี 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ ถึง
บ้านหลุมข้าวหมู่ที่ ๗  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ 
ถึงบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๑ โครงการยกระดับถนนเพื่อการเกษตรจาก
สะพานนายนายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนา
นายวิชัย  หาระมี หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
ม.๖   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๒  โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
 และถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ม. ๑-๙ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
และถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 
 ม. ๑-๙ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



๑๐๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๓ โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรัง
เพื่อการ เกษตรจากนานายวัชระชัย  
ภูพาดสี ถึงนานางยอด   ฆารไสว    
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.๘ ยาว 
๑,๘๐๐กว้าง ๔เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนลูกรังใช้
คมนาคมได้สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากบ้านนายเล็ก แสงนาค 
ถึงต้อน (ดอนแคน)หมู่ที่ ๖   

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๕ โครงการขยายและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ ๑-๙ต าบลนาดี 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๖ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจาก
ถนนทางโค้งหมู่ที่ ๒ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุ่มเม่า  

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๗ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจาก
แยกหมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืน 

ลดปัญหาโจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
อาจารย์ศิริรัตน์  โกศล ถึงบ้านนาย
ภาณุพงษ์  ภูกระทาน หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๘๙   โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกจุดที่
ยังไม่มี หมู่ที่ ๗  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๐ โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ถึงบ้าน
อาจารย์โกศล  ภูงามเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างในยาม
กลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 

 
 



๑๐๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๑ โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนาง
อุทิศ  หาระมี ถึงบ้าน 
นายสมชัย  หาระมี หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนไฟส่อง
สว่างใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าออกไปถึงคลองสุด 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๓ โครงการขยายไฟฟ้าครัวเรือน จากบ้าน
นายไสว  ภูอาภรณ์ ถึงบ้านนางเรือง ภูจัน
ดา หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๔ โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนาย
สมบัติ  ภูมีเขียน ถึงโนนค้อ หมู่ที่ ๘   

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง   ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๕ โครงการขยายและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ไปดอนเสาเล้า ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระยะทาง๘๕๐เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืน 

ลดปัญหาโจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๖ โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
วัดสว่างชัยศรี-หนองโดน  ม.๒,๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
จ านวน ๓๐๐เมตร   
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๗ โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๕
จากบ้านขมิ้น-บ้านคลองคู่   ม.๕,๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จาก จ านวน ๑,๓๐๐เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๙๘ โครงการขยายไฟฟ้าถนนเพื่อการเกษตร  
ม.๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีแสงสว่างใน
ยามกลางคืนลดปัญหา

โจรกรรม 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๙ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 
๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง  
๑,๐๐๐เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๐ โครงการขยายเขตประปาจาก หมู่ที่๑ – 
หนองหัวคน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง 
๙๐๐เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดทางโค้งเข้า
หมู่บ้าน หน้าบ้านนางเสง่ียม                 
ค าหอม หมู่ที่ ๒  

 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางโค้งให้มี
ความปลอดภัยในการสัญจร ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

 ปรับปรุงซ่อมแซมทางโค้ง  
หมู่ที่ ๒ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนทางโค้งที่
มีความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๒ โครงการติดต้ังกระจกส่องทาง 
 ม.๑-๙ 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังกระจกส่องทาง ๓จุด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าพาน ถึง
ต าบลหลุบ หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างสะพาน ข้ามล าน้ าพาน 
ถึงต าบลหลุบ 

๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพานในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า บริเวณ
หนองโดน หมู่ที่ ๔  

เพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ าหนอง
โดน หมู่ที่ ๔  

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหนอง
โดน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน ๒R จ านวน ๓ จุด      
หมู่ที่ ๖  
จุดที่ ๑ นานายล าดวน  ฆารจ าลอง 
จุดที่ ๒ นานายประสิทธิ์  ศรีจ าปา 
จุดที่ ๓ นานายจันดี ภูเหลื่อม 

 เพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพานในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 

 
 



๑๐๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๖ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 
๑-๙ ต าบลนาดี 

เพื่อให้ถนนกว้างข้ึน และสะดวกใน
การสัญจร 

เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตทุกสาย  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๗ โครงการท าความสะอาดหลอดไฟฟ้า
หมู่บ้าน ทุกหลอด ม.๑-๙ 

เพื่อให้มีแสงสว่างพียงพอ ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้า
หมู่บ้าน ทุกหลอดและทุกหมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

หลอดไฟฟ้ามีแสง
สว่างพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๘ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
คลองส่งน้ าคอนกรีต   ทุกสายในหมู่ที่ ๑-๙
ต าบลนาดี 

เพื่อสร้างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซม คลองส่งน้ า
คอนกรีต  ทุกสายในหมู่ที่ ๑-๙ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช้   
 เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๐๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าจาก
นานายสุพี   ภูหวังถึง นานาง       เกศ
รินทร์ เย็นสุข ม. ๒  

เพื่อสร้างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

ก่อสร้างคลองคอนกรีตยาว 
๑,๕๐๐ม. กว้าง ๑.๕๐ม.  ลึก ๑ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช้    
 เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าจาก
นานายสุเทพ ภูงามเงิน   ถึงนา  นายอดุล 
(บ้านขมิ้น)  ม.๓,๔,๕ 

เพื่อสร้างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

ก่อสร้างคลองคอนกรีตยาว ๓๔๐
ม. กว้าง ๑.๕๐ม.  ลึก ๑ม. 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช้    
 เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าจาก
นานายมิตร พันธุ์วัตร – นานายสุภีภูเทพ
ค า ม.๑,๓,๔ 

เพื่อสร้างความแข็งแรงของคลอง
และน้ าไหลสะดวก 

ก่อสร้างคลองคอนกรีตยาว ๕๔๐
ม. กว้าง ๑.๕๐ม.   ลึก ๑ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีน้ าใช้   
 เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหมู่ที่ ๘ 
(สะพานไม้เก่า) 

เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างสะพาน กว้าง ๖ม. ยาว ๕
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีสะพาน
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖  

เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๖  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านคลองคู่  

 หมู่ที่ ๖  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหน้าโรงเรียนปอแดงวิทยา ถึง ทางเข้า
หอประปาบ้านปอแดง หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนางจ าลอง   
ภูอาภรณ์ ถึงบ้านนายสมพล  เบญจมาศ
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 
๑ สาย 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนลูกรังมีความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางกฤษณา  ภู
สมหมาย ถึงข้างบ้านนายท านอง  พวงพิลา
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
๑ สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นายสถิต  ภูหวัง ถึงร้านค้าปอแดงการค้า 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๘ โครงการวางท่อระบายน้ าในพื้นที่ท า
การเกษตร บริเวณนาร้อยต ารวจเอกธีร
ภาพ ภูขันซ้าย บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานางช่วย  ภูอาจด้ัน ถึง
นานางพวง  ตะจันทร์ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๕ 

 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๐ โครงการเสริมถนนคอนกรีต จากบ้านนาย
ประทิน  ภูหวล ถึงบ้านนางบัวลี  ภูธรรม
มะบ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้าน
นายหนูกาย ภูช่างทอง ถึงที่ดินนางส ารวย  
ภูมีแหลม บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๒ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายหนู
ภา  ภารถวิล ถึงคลองส่งน้ านานายเทพา  
ภูงามเงิน บ้าน 
ปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

วางท่อระบายน้ า จ านวน ๑ 
สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางอุทิศ  หาระมี  ถึงบ้านนาย
ทองค า   ภูอองทอง  (พร้อมฝังท่อระบาย
น้ าข้ามถนน) บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๔ โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าทุกสายใน
หมู่บ้านบ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

-ขุดลอกร่องระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๕ โครงการรื้อร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบ้านชัยศรี หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

-ขุดลอกร่องระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางสาวส ารวย  ภูวดั ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้  หมูท่ี่ ๕              

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่    
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายวิไล  นาชัยพลอย ถึงบ้านนาง
บุญศรี  กุระอิ่ม บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายพุฒ  ภูช านิ ถึงบ้านนางเมฆ
ขลา ภูอ่างทอง บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางพัด  ภเูต้านาค ถึงบ้านนาง
ปอย  ภูวิชัยบ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบ่อ  ภูหวล ถึงนานาย
ค า  ปรีพร บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงบ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว้างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 
 

 



 
 

๑๐๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๒ โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายเล็ก แสงนาค ถึงคูโซ่ (ดอนแคน) 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างใช้ใน
ยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนนไฟส่อง
สว่างใช้คมนาคมได้

สะดวก 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางอนงค์ เกกาค า ถึงบ้านนาย
สมนึก จ าปานิล 
บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน
นายสุปัน  ภูสมหมาย ถึงบ้านนายสมโภชน์  
ภูอาบอ่อน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ถนนกว้างข้ึน และสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากบ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ ถึง
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๖ โครงการซ่อมแซมคลองซอยสายคลอง ๑R 
-๒L-RMC  

เพื่อซ่อมแซมคลองซอยสายคลอง 
๑R -๒L-RMC 

ซ่อมแซมคลองซอยสาย
คลอง ๑R -๒L-RMC 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ที่

เพิ่มข้ึน 

 คลองส่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วในการใช้
ประโยชน์มากข้ึน 

กองช่าง 
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
ได้รับประโยชน์เพิ่ม

มากข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ  
 สัญจรไปมา และการขน 
 ถ่ายพืชผลทางการเกษตร

สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 
๑๐๘ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๘ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน์   
ภูอาบอ่อน ถึงคลอง ๖L              บ้าน
คลองคู่ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน์   
ภูอาบอ่อน ถึงคลอง ๖L 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานายไพรัตน์  ภูอาบอ่อน 
ถึงคลอง ๖L 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๓๙ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านคลองคู่หมู่ที่ ๖ จากดอนเสาเล้าถึง
หนองสามขา  

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ ๖ จากดอนเสาเล้าถึงหนอง
สามขา 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านคลองคู่หมู่ที่ ๖ จากดอน
เสาเล้าถึงหนองสามขา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๐ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนาง
สุภาพ ภูช่างทอง บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน
นางสุภาพ ภูช่างทอง 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ถึง
บ้านนางสุภาพ ภูช่างทอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๑ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางป
นิดา  อิศาสตร์ บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖  

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้าน
นางปนิดา  อิศาสตร์ บ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ ๖ 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
จากสะพานทางเข้าหมู่บ้านถึง
บ้านนางปนิดา  อิศาสตร์ บ้าน
คลองคู่ หมู่ที่ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ ๗   
บ้านนางหมี ภูขันซ้าย ถึงหน้า 
บ้านนายสมชาย  จันทุดม   

เพื่อให้การระบายน้ ามีความสะดวก
มากข้ึน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีร้องระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากไร่นายไพบูลย์ ภูดอนม่วง 
ถึงหนองบาก บริเวณไร่นายบุญไหล  ทัน
จันทึกบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตรสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 

 



 
๑๐๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตรจากวัดอัมพวนัหนองม่วง 
ถึงถนนสายบ้านคลองคู ่ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตรจากคลองชลประทาน 
ระหว่างนานายบุญมี  ภูพาดสี  
ถึงหนองม่วง บ้านหลมุข้าว หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากหนองบ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 
ถึงสะพานข้ามคลอง   
ชลประทาน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว้างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากหลังบ้านนางสมบัติ  
ภูขมัง  ถึงบ้านนางบุญล้อม   
ศรีวรรณาบ้านหลมุข้าว หมูที่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตร จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๘ โครงการขยายเสียงตามสาย ถงึ   โนน
ค้อบ้านนาด ีหมู่ที ่๘  

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ข่าวสารไดท้ั่วถึง 

ขยายเสียงตามสายถึงโนน
ค้อ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๔๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า พรอ้ม
ฝาปิด จากข้างบ้านนางแช่ม  ฆาร
ประเดิม  ถึงจุดบ่อพกัข้างบ้านนางนภา
พร ชาญฤทธิ์ หมูท่ี่ ๘ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ่งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 



 
๑๑๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางสมถวิล  ภูคงน้ า 
ถึงบ้านนางใบ  ภอูองทอง บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าจ านวน 
๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ่งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕๑ โครงการขุดรางระบายน้ า จากบ้านนางทวี  
ลีอินทร์ เลียบคลองชลประทาน ถึงไซฟ่อน 
บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ขุดรางระบายน้ าจ านวน ๑ 
สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรางระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕๒ โครงการลงลกูรังถนนสายบ้านนางทวี 
ลีอินทร์  ถึงบ้านนายทอง   
ปรีผาด บ้านนาดี หมูท่ี่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนลกูรัง จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว้างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายจากวัดป่ามจุรนิทราราม หมี่
ที่ ๒ ทางไปโกคันจ้อง ถึงสะพานต้อน
โซ่ (หนองสามขา) 

ประชาชนหมู่ที่ ๑-๙ ได้ใชเ้ป็น
เส้นทางสัญจรไปมาสะดวก 
และท าให้เกษตรกรสามารถขน
ถ่านสินค้าไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว  

ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๘๗๐ เมตร 
หนา  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๕,๔๘๐ ตาราง
เมตร  

๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีถนน คสล.ใช้
ประโยชน์ในการสัญจร

ไป-มา และขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 

เพิ่มมากขึน้  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา้วัดกลางสีมาราม บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๙ จากหน้า   
ประตูวัด ถึงสามแยกหน้าบ้านนางจนั
ทะจร  ภูล้ าผา 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
จ านวน ๑ สาย 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

ถนนกว้างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๕๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากโค้ง
ก าแพงวดัหน้าบ้านนางเพญ็ศรี        
ทิวะสิงห์  ถึงแยกหน้าบ้าน 
นางจันทจร  ภูล้ าผาบ้านนาด ีหมู่ที ่๙ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีรอ้งระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 



 
 

๑๑๑ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางล าไพ  ภกูิจเย็น ถึงบ้าน
นายคธาธร สารชร บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๕๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางบุญม ี นนัทะทรัพย์ ถึงหนอง
ดี บ้านนาด ีหมู่ที ่๙ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๕๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางแต ๋ภูผาลา ถงึสี่แยกบ้านจ่า
สิบเอกบุญล้อม  ภูสมศร ี

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๕๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านเทิดไท้องคร์าชัน ถึงหนองนาดี 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อให้การระบายน้ ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย
น้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๖๐ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางรุ่ง  นามวิสุ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุ่มเม่า ไร่นาง   
ประนอม พกิุล บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา และ
การขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร จ านวน ๑ 
สาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กถนนรอบหนองนาดี บ้านนาดี หมู่
ที่ ๘,๙ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
จ านวน ๑ สาย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน ์ ที่
เพิ่มขึน้ 

ถนนกว้างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนานายบุญ
ทัน  ภูสมหมาย บ้าน   ปอแดง หมูท่ี่ 
๑  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนา
นายบุญทัน  ภูสมหมาย บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง
สายนานางสม  ภูขมร ถึงนา
นายบุญทัน  ภูสมหมาย บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๓ 

 

 

โครงการก่อสร้างสุขศาลาประจ า
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างสุขศาลาประจ า
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างสุขศาลาประจ า
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางทองใส  ภอู่อนโสม 
ถึงบ้านนางสวย   ภูเบ้าทองบ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๑  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้านนางทองใส   
ภูอ่อนโสม ถึงบ้านนางสวย                      
ภูเบ้าทองบ้านปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางทองใส  
 ภูอ่อนโสม ถึงบ้านนางสวย                      
ภูเบ้าทองบ้านปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๕ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า นานาง
เกศรนิทร์  เย็นสุข  ถึงนานายประดิษฐ์  
ภูหวัง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ า นา
นางเกศรนิทร์  เย็นสุข  ถึงนา
นายประดิษฐ์  ภูหวังบ้าน        
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า นานาง
เกศรนิทร์  เย็นสุข  ถึงนานาย
ประดิษฐ์  ภูหวังบ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองส่งน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๖ โครงการก่อสร้างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย  ภูช่างทอง ถึงเลิงไก่
โอกบ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย   
ภูช่างทอง ถึงเลงิไก่โอกบ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างคลองคอนกรตี จากนา
นายหนูกาย  ภูช่างทอง ถึง 
เลิงไก่โอกบ้านปอแดง หมู่ที ่๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองส่งน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข้างบ้านนางบรรจง  ภูเบ้า
ทอง ถึงบ้านนางบุญหนา    ดลเรขา 
บ้านปอแดง หมูที่ ๒  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข้างบ้านนางบรรจง  
ภูเบ้าทอง ถึงบ้านนางบุญหนา  
ดลเรขา บ้านปอแดง หมทูี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากข้างบ้านนางบรรจง  
ภูเบ้าทอง ถึงบ้านนางบุญหนา  
ดลเรขา บ้านปอแดง หมทูี่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 



๑๑๓ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากทางหลวงชนบท กส ๒๐๔๕ 
ถึงบ้านนายวรีศักดิ ์   เพิ่มสินธุ์ บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท 
กส ๒๐๔๕ ถึงบ้านนายวีรศกัดิ์  
เพิ่มสินธุ์ บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากทางหลวงชนบท กส 
๒๐๔๕ ถึงบ้านนายวีรศกัดิ์  

เพิ่มสินธุ์ บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจติราพนัธ์           
ภูอองทอง ถึงบ้านนายทองค า   
ภูอองทอง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจติราพนัธ์ ภู
อองทอง ถึงบ้านนายทองค า  ภู
อองทอง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางจติราพนัธ์ 
ภูอองทอง ถึงบ้านนายทองค า   
ภูอองทอง บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๗๐ โครงการวางท่อระบายน้ า จากถนน
ข้างบ้านนายหนูภา ภารถวิล ถึงนานา
งดวงจันทร ์ บุษบารัตน ์บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อวางท่อระบายน้ า จากถนน
ข้างบ้านนายหนูภา ภารถวิล ถึง
นานางดวงจันทร์  บุษบารัตน ์
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

วางท่อระบายน้ า จากถนนข้าง
บ้านนายหนูภา ภารถวิล ถึง
นานางดวงจันทร์  บุษบารัตน ์
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๗๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ้านนาย
ศักรนิทร์  ภูงามเงินถึงบ้านนายสาคร  
ภูสมหมาย บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ้าน
นายศักรนิทร์  ภูงามเงนิถึงบ้าน
นายสาคร  ภูสมหมาย บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
คอนกรีตเสรมิเหล็กจากบ้าน
นายศักรนิทร์  ภูงามเงนิถึงบ้าน
นายสาคร  ภูสมหมาย บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๗๒ โครงการขุดลอกคูส่งน้ าคลองดนิ จาก
นานายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนานางสม
เพศ  ภูตะวัน บ้านปอแดง หมู่ที ่๓  

เพื่อขุดลอกคูส่งน้ าคลองดนิ 
จากนานายเทพา  ภูงามเงนิ ถึง
นานางสมเพศ  ภูตะวนั บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ขุดลอกคูส่งน้ าคลองดนิ จาก
นานายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนา
นางสมเพศ  ภูตะวัน บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีคลองสงน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๗๓ โครงการรือ้รอ่งระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔  

เพื่อรือ้รอ่งระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

รื้อรอ่งระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีทอ่ระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็ว

ในการระบายน้ ามาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 



๑๑๔ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๔ โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไก่โอกถึงล าน้ าพาน 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕  

เพื่อก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไก่โอกถึงล าน้ า
พาน บ้านขม้ิน หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากพนังกั้นน้ าเลิงไก่โอกถึง
ล าน้ าพาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมาและการขน

ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๗๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางจริยาพร  นาชัย
พลอย  ถึงบ้านนางบุญเรือง    คหูาวัล 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบา้นนาง 
จริยาพร  นาชัยพลอย  ถึงบา้น
นางบญุเรือง  คหูาวัล บา้นขมิ้น 
หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางจริยาพร  
นาชัยพลอย  ถึงบา้นนาง     
บุญเรือง คหูาวัล บา้นขมิ้น  
หมู่ที่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๗๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี  ภูเต้านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บา้นขมิ้น หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี  ภูเต้านาค ถึง
คลองชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ 
๕ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี  ภูเต้านาค ถึง
คลองชลประทาน บ้านขมิน้ 
หมู่ที่ ๕ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

  มีร่องระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๗๗ โครงการขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนานาย
ประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถึงนานายสมาน มั่น
หมายบานคลองคู่ หมูท่ี่ ๖  

เพื่อขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนานาย
ประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถึงนานาย
สมาน มัน่หมายบานคลองคู่        
หมู่ที่ ๖ 

ขุดลอกร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนา
นายประสิทธ์ิ ศรีจ าปา ถงึนา
นายสมาน มั่นหมายบาน
คลองคู่ หมู่ที่ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๗๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังดินกั้น
ล าน้ าพาน บ้านปอแดง หมู่ที่    ๑-๔ 
และปรับปรุงซอ่มแซมพนังดินกั้นเลิง
ไก่โอก บ้านขม้ิน หมู่ที่ ๕   

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพนังดินกัน้
ล าน้ าพาน บ้านปอแดง หมู่ที่  ๑-
๔ และปรับปรุงซ่อมแซมพนังดิน
กั้นเลงิไก่โอก บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕   

ปรับปรุงซ่อมแซมพนังดินกั้น
ล าน้ าพาน บ้านปอแดง หมู่ที่    
๑-๔ และปรับปรุงซ่อมแซม
พนังดินกั้นเลิงไก่โอก บา้น
ขม้ิน หมู่ที่ ๕   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนใน 
การสญัจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

๑๗๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ้ม ศรีวรรณา ลง
คลองชลประทาน  

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ้ม ศรีวรรณา 
ลงคลองชลประทาน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ที่ดินของนางบญุลอ้ม
ศรีวรรณา ลงคลอง
ชลประทาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วใน
การระบายน้ ามากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาด ี

 
 



 
๑๑๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๐ โครงการวางท่อระบาน้ าเสีย จากบ้าน
นายประภัฒน์สร  จันทุดม ถึงบ้าน
นายศุภกร  เทียมศรีกุล บ้านนาดี หมู่
ที่ ๘  

เพื่อวางท่อระบาน้ าเสีย จากบ้านนาย
ประภัฒน์สร  จันทุดม ถึงบ้านนาย
ศุภกร  เทียมศรีกุล บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

วางท่อระบาน้ าเสีย จากบ้านนาย
ประภัฒน์สร  จันทุดม ถึงบ้านนาย
ศุภกร  เทียมศรีกุล บ้านนาดี หมู่ที่ 
๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางวิเชียร  คุณาพรหม ถึงบ้าน
นางจู ภูสมศรี บ้านนาดี หมู่ที่ ๘  

ก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้านนาง
วิเชียร  คุณาพรหม ถึงบ้านนางจู ภู
สมศรี บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าจากบ้านนาง
วิเชียร  คุณาพรหม ถึงบ้านนางจู ภู
สมศรี บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่สะดวก
และรวดเร็วในการระบาย

น้ ามากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ.
๙๘-๐๑๐ ถนนเลียบคลองชลประทา
ทน ๒L-RMC จากสะพานบ้านนาดี 
หมู่ที่ ๘ ถึงนานางล าไพ    ภูกิจเย็น 
บ้านนาดี หมู่ที่ ๘  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ.๙๘-
๐๑๐ ถนนเลียบคลองชลประทาทน 
๒L-RMC จากสะพานบ้านนาดี หมู่ที่ 
๘ ถึงนานางล าไพ  ภูกิจเย็น บ้านนา
ดี หมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ.๙๘-
๐๑๐ ถนนเลียบคลองชลประทา
ทน ๒L-RMC จากสะพานบ้านนาดี 
หมู่ที่ ๘ ถึงนานางล าไพ  ภูกิจเย็น 
บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๒L-RMC  จากสะพาน
บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ถึงนายนายธรรม ภู
อองทอง บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๒L-RMC  จากสะพาน
บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ถึงนายนายธรรม 
ภูอองทอง  บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กส.ถ.๙๘-๐๑๐ สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๒L-RMC  จาก
สะพานบ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ถึงนาย
นายธรรม ภูอองทอง แบ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ ๖ 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับผลประโยชน์ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แบบพาราแอสฟัลติก ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย ๕L-๒L RMC ถึง
ถนนทางหลวงสาย กส ๒๐๔๕ บ้าน
ปอแดง หมู่ที่ ๒ ต.นาดี อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์    

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ
พาราแอสฟัลติก ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย ๕L-๒L RMC ถึง
ถนนทางหลวงสาย กส ๒๐๔๕ บ้าน
ปอแดง หมู่ที่ ๒ ต.นาดี  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ
พาราแอสฟัลติก ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย ๕L-๒L RMC ถึง
ถนนทางหลวงสาย กส ๒๐๔๕ 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ ต.นาดี  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับผลประโยชน์ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 
 



 
๑๑๖ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ บ้านปอแดง  
หมู่ท่ี ๒ ถึงสะพานข้ามล าน้ าพาน ต าบลหลุบ  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบทบ้านปอแดง 
หมู่ท่ี ๒ ถึงสะพานข้ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบทบ้านปอแดง หมู่ท่ี 
๒ ถึงสะพานข้ามล าน้ าพาน ต าบล
หลุบ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ ถึงคลองล
ประทาน ๒L-RMC บ้านขมิ้น หมู่ท่ี ๕ 
 ต าบลนาดี  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ 
ถึงคลองลประทาน ๒L-RMC บ้านขมิ้น 
หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ ถึง
คลองลประทาน  
๒L-RMC บ้านขมิ้น หมู่ท่ี 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 ท่ีได้รับ
ประโยชน์  ในการ

สัญจร  ไป-มา 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบท ทช.๒๐๔๕ บ้านปอแดง 
หมู่ท่ี ๒ ถึงคลอง ๒L-RMC บ้านหลุมข้าว หมู่ท่ี 
๗  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบทบ้านปอแดง 
หมู่ท่ี ๒ ถึงสะพานข้ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวงชนบทบ้าน      ปอแดง 
หมู่ท่ี ๒ ถึงสะพานข้ามล าน้ าพาน 
ต าบลหลุบ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๘ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร้อมเสริมพนังกั้น
น้ าคลองลูกรัง บ้านขมิ้น หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาดี 

เพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร้อมเสริม
พนังกั้นน้ าคลอลลูกรัง บ้านขมิ้น หมู่ท่ี 
๕ ต าบลนาดี 

ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบพ
พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด พร้อม
เสริมพนังกั้นน้ าคลอลลูกรัง บ้านขมิ้น 
หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาดี 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 มีการกักเก็บน้ าเพื่อให้ 
ใช้ประชาชนประโยชน์ 

มากข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๘๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีต สายจากนานายธรรม  ภูออง
ทอง   ถึงคลองตก บ้านคลองคู่ หมู่ท่ี ๖  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต สายจากนานาย
ธรรม  ภูอองทอง   ถึงคลองตก บ้าน
คลองคู่ หมู่ท่ี ๖ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีต สายจากนานายธรรม  
ภูอองทอง  ถึงคลองตก บ้านคลองคู่ 
หมู่ท่ี ๖ 

๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์    ท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สี่แยก ถนน คสล.คลอง ๕L-๒L RMC บ้าน
คลองคู่ หมู่ท่ี ๖ ถึงทางหลวงชนบท กส.๒๐๔๕ 
บ้าน ปอแดง หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอ   ยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยก ถนน คสล.คลอง ๕L-๒L 
RMC บ้านคลองคู่ หมู่ท่ี ๖ ถึงทาง
หลวงชนบท กส.๒๐๔๕ บ้านปอแดง 
หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สี่แยก ถนน คสล.คลอง  
๕L-๒L RMC ถึบ้านคลองคู่ หมู่ท่ี ๖ 
งทางหลวงชนบท กส.๒๐๔๕ บ้านปอ
แดง หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  กว้าง 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 ท่ีได้รับ

ประโยชน์      ในการ
สัญจร          ไป-มา 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 



๑๑๗ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กข้างนานายอดุล ภูงามเงิน บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ ถงึคลองชลประทาน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้างนานายอดุล  
ภูงามเงิน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 
ถึงคลองชลประทาน 

ก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรี
เสริมเหล็กข้างนานาย อดุล 
ภูงามเงิน บ้านปอแดง หมูท่ี่ 
๒ ถึงคลองชลประทาน 

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

๔,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางวรรณา สีท ามี ถึงบ้านนาง
อนงค์ อันทะชัย บ้านปอแดง หมู่ที ่๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางวรรณา สีท ามี ถึงบ้าน
นางอนงค์ อนัทะชัย บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางวรรณา สีท ามี ถึง
บ้านนางอนงค์ อันทะชัย 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวก ไม่เกิดการทว่ม

ขัง 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๒ โครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึงนา
นางทองสมทุร ภสูีดิน บ้านชัยศร ี
 หมู่ที่ ๔  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึง
นานางทองสมุทร ภูสีดนิ 
 บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ 
ถึงนานางทองสมทุร ภูสดีิน 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๓ โครงการซ่อมแซมพนังกัน้น้ าเลิงไก่
โอกจากฝายน้ าล้นถึงต้อนโซ ่
 (บ้านคลองคู่)  

เพื่อซ่อมแซมพนังกัน้น้ าเลิงไก่
โอกจากฝายน้ าล้นถึงต้อนโซ่ 
(บ้านคลองคู่) 

ก่อสร้างซ่อมแซมพนังกัน้น้ า
เลิงไก่โอกจากฝายน้ าล้นถึง
ต้อนโซ่ (บ้านคลองคู่) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์    

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีพนังกัน้น้ า
เพื่อกั้นน้ าไม่ให้ท่วมขัง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง ๑R-๒L 
RMC ถึงดอนเสาเล้า บ้านคลองคู่  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง ๑
R-๒L RMC ถึงดอนเสาเล้า 
บ้านคลองคู่   หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง 
๑R-๒L RMC ถึงดอนเสาเล้า 
บ้านคลองคู่   หมู่ที่ ๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์      

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางรัศมี ทัศนภกัดิ์ ถึง
ถนน คสล.ทางไปโคกคันจ้อง บ้าน
คลองคู่ หมูท่ี่ ๖  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางรัศมี ทัศน
ภักดิ์ ถึงถนน คสล.ทางไปโคก
คันจ้อง บ้านคลองคู่ หมู่ที ่๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางรัศมี ทัศน
ภักดิ์ ถึงถนน คสล.ทางไป
โคกคันจ้อง บ้านคลองคู ่หมู่
ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์      

ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนนการ
สัญจรไปมา และการ
ขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 



 
๑๑๘ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน (พร้อมฝาปิด คสล.) 
จากบ้านนางพรทิพย์ มาลา ถึงบ้าน
นางเตอืนใจ เพิ่มสนิธุ์ บ้านปอแดง หมู่
ที่ ๓ 

โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้าน (พรอ้มฝา
ปิด คสล.) จากบ้านนางพรทิพย์ 
มาลา ถึงบ้านนางเตอืนใจ เพิม่
สินธุ์ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓  

ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 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
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวก ไม่เกิดการ

ท่วมขัง 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๗ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบ่อ  ภูหวน ถึงนานาย
ค า ปรีพร  บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

โครงการก่อสร้างถนนเพือ่
การเกษตร จากนานาย        
ทองบ่อ  ภูหวน ถึงนานายค า 
ปรีพร  บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ 
เมตร ถมดนิสูงเฉลี่ย ๐.๖๐
เมตร  (หรือมีปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า ๖๑๕.๖๐ ลบ.ม.) 

๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากคลองชลประทาน1R-2L 
RMC ถึงบ้านนางสาวสมบูรณ์ ฉายจรุง 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากคลอง
ชลประทาน๑R-๒L RMC ถึง
บ้านนางสาวสมบูรณ์ ฉายจรุง  
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖  

ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลงลกูรัง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
๗๒.๘๐ ตารางเมตร)  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๑๙๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากไรน่างสมพร   ภูผาสุข บ้าน
หลุมข้าว หมูท่ี่ ๗  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากไร่นางสมพร   
ภูผาสุข บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า  
๗๒.๘๐ ตารางเมตร) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 



 

๑๑๙ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข้างบ้านนายสมคิด ภูธรรมมะ บ้าน
ปอแดง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณข้างบ้านนายสมคิด ภู
ธรรมมะ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข้างบ้านนายสมคิด ภูธรรม
มะ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนน
การสัญจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน กรีต 
จากบ้านนางสมหวัง จันทุดม หมู่ที่ ๑ ถึง 
บ้านนายประทิน ภูหวล บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากบ้านนางสมหวัง จัน
ทุดม หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายประทิน 
ภูหวล บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน กรีต 
จากบ้านนางสมหวัง จันทุดม หมู่ที่ 
๑ ถึง บ้านนายประทิน ภูหวล 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 ประชาชนมีถนน
การสัญจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๒ โครงการก่อสร้างร่องระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญหนา ภู
สมหมาย ถึงบ้านนางค าแดง ภูประสิทธิ์ 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างร่องระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญหนา ภู
สมหมาย ถึงบ้านนางค าแดง ภู
ประสิทธิ์ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างร่องระบาน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญหนา 
ภูสมหมาย ถึงบ้านนางค าแดง ภู
ประสิทธิ์ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๓ โครงการก่อสร้างร่องระบาน้ าจากบ้านนาง
บุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ้านนายค าพัน ดล
เรขา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างร่องระบาน้ าจากบ้าน
นางบุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ้านนาย
ค าพัน ดลเรขา บ้านปอแดง หมู่ที่ 
๑ 

ก่อสร้างร่องระบาน้ าจากบ้านนาง
บุญสวน ภูกิ่งเงิน ถึง บ้านนายค า
พัน ดลเรขา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มข้ึน 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
๒๐๔ 

โครงการก่อสร้างร่องระบาน้ าจากบริเวณ
ข้างบ้านนางสมเพศ ภูตะวัน ถึง บ้านนาย
ประภาส ภูอ่อนโสมพัน  
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อโครงการก่อสร้างร่องระบาน้ า
จากบริเวณข้างบ้านนางสมเพศ ภู
ตะวัน ถึง บ้านนายประภาส ภูอ่อน
โสมพัน 
 บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ 

โครงการก่อสร้างร่องระบาน้ าจาก
บริเวณข้างบ้านนางสมเพศ ภู
ตะวัน ถึง บ้านนายประภาส ภู
อ่อนโสมพัน บ้านปอแดง 
 หมู่ที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มข้ึน 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 



๑๒๐ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านยางรุณรี บัวโค ถึง บ้านนายสอน 
ดลรัศมี บ้านปอแดง หมู่ที ่๑ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านยางรุณรี บัวโค ถึง บ้าน
นายสอน ดลรัศม ีบ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านยางรุณรี บัวโค ถึง บ้าน
นายสอน ดลรัศม ีบ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๑ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุพุฒน์ สัตย์ตั้ง ถึงบ้านนาง
ลออ ปอ้มแสนศร ี

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุพุฒน์ สัตย์ตั้ง ถึงบ้าน
นางลออ ป้อมแสนศร ี

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุพุฒน์ สัตย์ตั้ง ถึง
บ้านนางลออ ป้อมแสนศร ี

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่
ที่ ๑ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๑ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
มีการระบายน้ าที่

สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๐๘ โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตคลองส่ง
น้ าทกุสาย บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างลาดคอนกรีตคลอง
ส่งน้ าทกุสาย บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างลาดคอนกรีตคลองส่ง
น้ าทกุสาย บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีคลอง
ระบายน้ าที่สะดวก

และรวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๙  โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
จากบ้านนางบุญหนา ถึง บ้านยายค า
แดง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
จากบ้านนางบุญหนา ถึง บ้าน
ยายค าแดง บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
จากบ้านนางบุญหนา ถึง 
บ้านยายค าแดง บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๑ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตทางไป
สะพานล าน้ าพาน บ้านปอแดง หมู่ที ่๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตทางไป
สะพานล าน้ าพาน หมูท่ี่ ๑ 

ก่อสร้างถนน คสล./โครงการ
ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีต
ทางไปสะพานล าน้ าพาน หมู่
ที่ ๑ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่
ที่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๒ 

 
โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าหน้า
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศาลากลางหมู่บ้าน) 
ทั้ง ๒ ข้าง บ้านนาด ีหมู่ที ่๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าหน้า
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศาลากลาง
หมู่บ้าน) ทั้ง ๒ ขา้ง บ้านนาด ี
 หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าหน้า
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศาลา
กลางหมู่บ้าน) ทั้ง ๒ ข้าง 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข้างนานายอดุล 
ภูงามเงิน ถึง คลองชลประทาน  
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข้างนานา
ยอดุล ภูงามเงนิ ถึง คลอง
ชลประทาน บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนน คสล. ข้างนานา
ยอดุล ภูงามเงนิ ถึง คลอง
ชลประทาน บ้านปอแดง 
 หมู่ที่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายบัวผัน ภทูุมม ีถึง 
คลองชลประทาน บ้านนายสุพจน์ ภู
กระทาน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายบัวผัน ภทูุมม ี
ถึง คลองชลประทาน บ้านนาย
สุพจน์ ภกูระทาน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายบัวผัน ภทูุม
มี ถึง คลองชลประทาน บ้าน
นายสุพจน์ ภกูระทาน บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๕ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนานางละ
มัย พวงพิลา  บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนา
นางละมัย พวงพลิา  บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางสนุัน เทพค า ถึงนา
นางละมัย พวงพลิา  บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๖ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นานางหนู
เลื่อน ภูสีลา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นา
นางหนูเลือ่น ภูสีลา บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง นา
นางหนูเลือ่น ภูสีลา บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 



 

๑๒๓ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากนา
นางสนทิ ภูจุไร ถึง นานางทองเรียน  
ภูตะวัน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
นานางสนิท ภูจุไร ถึง นานาง
ทองเรียน  ภูตะวนั บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากนา
นางสนทิ ภูจุไร ถึง นานางทอง
เรียน  ภตูะวนั บ้านปอแดง หมู่
ที่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๘ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ า
พานท่าวงัแสงน้อย เชือ่มตอ่ต าบลหลุบ 
อ าเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ า
พานท่าวงัแสงน้อย เชือ่มตอ่
ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง จังหวดั
กาฬสนิธุ ์

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าพาน
ท่าวังแสงนอ้ย เชื่อมต่อต าบล
หลุบ อ าเภอเมอืง จังหวดั
กาฬสนิธุ ์

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สะพานในการ

สัญจรไปมา และ
การขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร  

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๑๙ โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีต จาก
นานายหนกูาย ภูช่างทอง ถงึเลิงไกโ่อก 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างคลองคอนกรตี จาก
นานายหนกูาย ภูช่างทอง 
ถึงเลิงไก่โอก 

ก่อสร้างคลองคอนกรตี จากนา
นายหนูกาย ภูช่างทอง ถึงเลงิ
ไก่โอก 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมู่บ้าน บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทุกสายในหมู่บ้าน บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
คลอง ๕L จากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๒ ถึงทางแยกไป หมู่ที่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสาย
คลอง ๕L จากทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ ถึงทาง
แยกไป หมู่ที่ ๗ 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลอง 
๕L จากทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ ถงึทางแยกไป 
หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทกุซอยใน
หมู่บ้าน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ทกุซอย
ในหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างถนน คสล. ทกุซอยใน
หมู่บ้าน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๓ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ้านนาง
ประเทอืง ภขูมัง 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ้าน
นางประเทอืง ภูขมัง 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางหวาน ชัยบาล ถึงบ้าน
นางประเทอืง ภูขมัง 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านปอแดง หมู่ที ่๒ ถึง 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านปอแดง หมู่ที ่๒ 
ถึง บ้านคลองคู่ หมู่ที ่๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านปอแดง หมู่ที ่๒ 
ถึง บ้านคลองคู่ หมู่ที ่๖ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๕ โครงการก่อสร้างโดม เพือ่ใช้ท า
กิจกรรมในหมู่บ้าน บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างโดม เพือ่ใช้ท า
กิจกรรมในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างโดม เพือ่ใช้ท ากิจกรรม
ในหมู่บ้าน บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ไว้ใช้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกัน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายสมจิตร กระภชูัย ถึงบ้านนาง
สมงาม ภูช่างทอง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายสมจิตร กระภชูัย ถึง
บ้านนางสมงาม ภูช่างทอง บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากบ้าน
นายสมจิตร กระภูชัย ถงึบ้าน
นางสมงาม ภูช่างทอง บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๗ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน ถึงบ้าน
นายประยูร ภูพาดสี และนายบุญมี 
ประเสรฐิก้านตรง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงบ้านนายประยูร ภูพาดสี 
และนายบุญม ีประเสรฐิก้าน
ตรง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงบา้นนายประยูร ภูพาดสี 
และนายบุญม ีประเสรฐิก้าน
ตรง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๒๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต  ภายในพื้นที่ต าบลนาด ี           
หมู่ที่ ๑-๙  

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในพื้นที่ต าบล        
นาดี หมูท่ี่ ๑-๙  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ภายในพื้นที่ต าบล 
นาดี หมูท่ี่ ๑-๙ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชากรที่

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 
 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางจงจิตร จันทะวงค์ ถึงบ้านนาง
จิตราพนัธ์ ภอูงทอง บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางจงจิตร จันทะวงค์ ถึง
บ้านนางจิตราพันธ์ ภูองทอง 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากบ้าน
นางจงจิตร จันทะวงค์ ถึงบ้าน
นางจิตราพันธ ์ภูองทอง บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางพรทิพย์ มาลา ถึงบ้านนางธ
นัดดา ภูเบ้าทอง บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางพรทิพย์ มาลา ถึงบ้าน
นางธนดัดา ภูเบ้าทอง บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากบ้าน
นางพรทิพย์ มาลา ถึงบ้าน
นางธนดัดา ภูเบ้าทอง บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายประทิน ภูหวล ถึงบ้านนางบัว
ลี ภูธรรมมะ บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายประทิน ภูหวล ถึงบ้าน
นางบัวลี ภูธรรมมะ บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากบ้าน
นายประทนิ ภูหวล ถึงบ้านนาง
บัวลี ภูธรรมมะ บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายประทิน ภขูมร  ถึงบ้านนาง
สมพานค า ภกูองชนะ บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายประทิน ภขูมร  ถึง
บ้านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจากบ้าน
นายประทนิ ภูขมร  ถึงบ้าน
นางสมพานค า ภูกองชนะ บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๓ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน ถึงนา
นางบุญทอง ประเสริฐก้านตรง บ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๓           

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงนานางบุญทอง ประเสริฐก้าน
ตรง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓           

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากนานางประครอง ภูงามเงิน 
ถึงนานางบุญทอง ประเสริฐ
ก้านตรง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓           

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายสมสนิ ภกูิ่งเพชร 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายสมสนิ ภู
กิ่งเพชร บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายสมสนิ ภู
กิ่งเพชร บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายทองพูน ภูขมัง 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายทองพูน 
ภูขมัง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าบ้านนายทองพูน 
ภูขมัง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าบ้าน
นางสาวสมพงษ์ ภูออ่นโสม ถึงบ้านนาง
สมพานค า ภกูองชนะ บ้านปอแดง 
 หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าบ้าน
นางสาวสมพงษ์ ภูออ่นโสม ถึง
บ้านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าบ้าน
นางสาวสมพงษ์ ภูออ่นโสม ถึง
บ้านนางสมพานค า ภกูองชนะ 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านปอแดง   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บ้าน      
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายปริญญา ภูขลิบมว่ง ถึงบ้าน
นายประทนิ ภูขมร บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายปริญญา ภูขลิบมว่ง ถึง
บ้านนายประทิน ภขูมร บ้านปอ
แดง หมูท่ี่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายปริญญา ภูขลิบมว่ง 
ถึงบ้านนายประทิน ภูขมร 
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๓๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ้านนางพกุ    
ผลถวิล บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ้านนางพกุ 
ผลถวิล บ้านปอแดง หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
นางสาคร อายุศรี ถึงบ้าน
นางพุก ผลถวิล บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๓ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางหนเูรียน ภขูมัง ถึง
ทางเข้าหนองสาธารณะ (หนองโดน) 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางหนเูรียน ภขูมัง 
ถึงทางเข้าหนองสาธารณะ (หนอง
โดน) บ้านชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางหนเูรียน  
ภูขมัง ถึงทางเข้าหนอง
สาธารณะ (หนองโดน) บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึงนายาง
ทองสมุทร ภูสีดนิ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ ถึง
นายางทองสมุทร ภูสีดนิ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง
จากนานายค าพอง เนือ่งโพธิ์ 
ถึงนายางทองสมทุร ภสูีดิน 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิม่ขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองสาธารณะ 
(หนองโดน) บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองสาธารณะ 
(หนองโดน) บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนอง
สาธารณะ (หนองโดน) บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายทองบ่อ ภอูองทอง 
ถึงบ้านนายสมคิด ภูหอสูง (โคกดอน
ม่วง) บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายทองบ่อ ภอูอง
ทอง ถึงบ้านนายสมคิด ภูหอสูง 
(โคกดอนม่วง) บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายทองบ่อ ภู
อองทอง ถึงบ้านนายสมคิด 
ภูหอสูง (โคกดอนม่วง) บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 



 

๑๓๐ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายชาญ พละเดช ถึง
บ้านนายหยาด ภูทุมมี บ้านชัยศร ี
 หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายชาญ พละเดช 
ถึงบ้านนายหยาด ภูทมุมี บ้านชัย
ศรี หมู่ที ่๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายชาญ พละ
เดช ถึงบ้านนายหยาด ภูทมุมี 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก
บ้านนางล าไย ภูคงน้ า ถึงบ้านนายมกุ 
ภูทองพนัธ์ บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก
บ้านนางล าไย ภูคงน้ า ถึงบ้าน
นายมุก ภทูองพันธ ์บ้านชัยศรี 
หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก
บ้านนางล าไย ภูคงน้ า ถึง
บ้านนายมุก ภูทองพันธ์ บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุก
สายในหมู่บ้าน บ้านชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตทุก
สายในหมู่บ้าน บ้านชัยศรี  
หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านชัยศรี 
หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง  
หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 



 

๑๓๑ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๘ โครงการก่อสร้างสะพานล าน้ าพาน 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ ถึงต าบลหลุบ 

เพื่อก่อสร้างสะพานล าน้ าพาน 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ ถึงต าบลหลุบ 

ก่อสร้างสะพานล าน้ าพาน 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ ถึงต าบล
หลุบ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๔๙ โครงการก่อสร้างลูกระนาด บ้านชัยศรี 
หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านขมิน้-ปอแดง 

เพื่อก่อสร้างลูกระนาด บ้านชัยศรี 
หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านขมิน้-ปอ
แดง 

ก่อสร้างลูกระนาด บ้านชัยศรี 
หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านขมิน้-
ปอแดง 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนซอย
บ้านนายมุก ภูทองพันธ์ ถึงบ้านนาง
ล าไย ภูคงน้ า บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (ถนนซอย
บ้านนายมุก ภูทองพันธ์ ถึงบ้าน
นางล าไย ภูคงน้ า บ้านชัยศร ีหมู่
ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนน คสล. (ถนน
ซอยบ้านนายมุก ภูทองพันธ์ 
ถึงบ้านนางล าไย ภูคงน้ า 
บ้านชัยศรี หมูท่ี่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๑ โครงการก่อสร้างถนนดนิถนนนานาง
บุญร่วม ถึงนานายเคน บ้านชัยศรี  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนนดนิถนนนานาง
บุญร่วม ถึงนานายเคน บ้านชัยศรี  
หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนนดนิถนนนานาง
บุญร่วม ถึงนานายเคนบ้าน
ชัยศรี  หมู่ที ่๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 



 

 

๑๓๒ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ทางเข้าบ้านนางประไพ บ้านชัยศรี หมู่
ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ทางเข้าบ้านนางประไพ บ้านชัย
ศรี หมู่ที ่๔ 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ทางเข้าบ้านนางประไพ  บ้าน
ชัยศรี หมู่ที่ ๔ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๓ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบ่อ ภูหวล ถึงนานาย
ค า ปรีพร บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานายทองบ่อ ภูหวล ถึงนา
นายค า ปรีพร บ้านขมิน้ 
หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานายทองบ่อ ภูหวล ถึง
นานายค า ปรีพร บ้านขมิ้น  
หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางศิรสิังวาล มูลถวิลย์ 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕  ถึงบ้านคลองคู ่

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางศิรสิังวาล มูล
ถวิลย์ บ้านขมิ้น หมูท่ี่ ๕  ถึงบ้าน
คลองคู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางศิรสิังวาล 
มูลถวิลย์ บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕  
ถึงบ้านคลองคู ่

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ้านนาง 
เมฆลา ภูอ่างทอง บ้านขมิ้น หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ้านนาง
เมฆลา ภูอ่างทอง บ้านขมิ้น  
หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางอรุณ ภชู านิ ถึงบ้าน
นางเมฆลา ภอู่างทอง บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 



 

 

๑๓๓ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๖ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไก่โอก บ้านขมิ้น หมู่
ที่ ๕  ถึงล าน้ าพาน 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไก่โอก บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ ๕  ถึงล าน้ าพาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากพนังกัน้น้ าเลิงไก่โอก 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕  ถึงล าน้ า
พาน 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายอรณุ ภูแลศรี ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายอรณุ ภูแลศรี ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายอรณุ ภูแลศรี ถึง
คลองชลประทาน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายจันด ีภูประสทิธิ์ บ้านขมิน้  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายจันด ีภูประสทิธิ์ บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายจันด ีภูประสทิธิ์ 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๕๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี ภเูต้านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี ภเูต้านาค ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายไมตรี ภเูต้านาค ถึง
คลองชลประทาน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางพัด ภเูต้านาค ถึงบ้านนาง
ปอย ภูวิชัย บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางพัด ภเูต้านาค ถึงบ้าน
นางปอย ภูวิชัย บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางพัด ภเูต้านาค ถึง
บ้านนางปอย ภูวิชัย บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจริยาพร นาชัย
พลอย ถึงบ้านนางบุญเรือง คูหาวัล 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจริยาพร นา
ชัยพลอย ถึงบ้านนางบุญเรือง คู
หาวัล บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจริยาพร 
นาชัยพลอย ถึงบ้านนางบุญ
เรือง คูหาวัล บ้านขมิน้ หมูท่ี่ 
๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น  
หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ ๕ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน เพือ่ระบายน้ าเสียของชมุชน 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน เพือ่ระบายน้ าเสียของ
ชุมชน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน เพือ่ระบาย
น้ าเสียของชุมชน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๕  

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงบ้าน
ปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 
ถึงบ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ 
๖ ถึงบ้านปอแดง หมูท่ี่ ๒ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง ๑R ๒L 
RMC. ถึงดอนเสาเล้า 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง ๑R 
๒L RMC. ถึงดอนเสาเล้า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านคลองคู่ คลอง 
๑R ๒L RMC. ถึงดอนเสาเล้า 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายรัศม ีทัศนภักดิ ์
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงถนน คสล. 
ทางไปโคกคันจ้อง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายรัศม ีทัศน
ภักดิ์ บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงถนน 
คสล. ทางไปโคกคนัจอ้ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายรัศม ี
ทัศนภกัดิ์ บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ 
๖ ถึงถนน คสล. ทางไปโคก
คันจ้อง 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๘ โครงการก่อสร้างถนนจากนานายไพ
รัตน์ ภอูาบออ่น บ้านคลองคู ่หมู่ ๖ ถึง
คลอง ๖L 

เพื่อก่อสร้างถนนจากนานายไพ
รัตน์ ภอูาบออ่น บ้านคลองคู ่หมู่ 
๖ ถึงคลอง ๖L 

ก่อสร้างถนนจากนานายไพ
รัตน์ ภอูาบออ่น บ้านคลองคู ่
หมู่ ๖ ถึงคลอง ๖L 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๖๙ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 
๒R จ านวน ๓ จุด 
  จุดที ่๑ บริเวณนานายล าดวน ฆาร
จ าลอง 
  จุดที ่๒ บริเวณนานายประสทิธิ์ ศรี
จ าปา 
  จุดที ่๓ บริเวณนานายจันดี ภูเหลือ่ม 

เพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน บ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ ๖ ๒R จ านวน ๓ จุด 
  จุดที ่๑ บริเวณนานายล าดวน 
ฆารจ าลอง 
  จุดที ่๒ บริเวณนานายประสทิธิ์ 
ศรีจ าปา 
  จุดที ่๓ บริเวณนานายจันดี     
ภูเหลื่อม 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม
คลองชลประทาน บ้านคลอง
คู่ หมู่ที่ 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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สะพานการสญัจร
ไปมา และการขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวงดอก ถึงนา
นายธงชัย หาระม ีบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวงดอก 
ถึงนานายธงชัย หาระม ีบ้าน
คลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากนานางนารี ภูดวง
ดอก ถึงนานายธงชัย หาระมี 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ถึง
บ้านนางปนิดา อิศาสตร์ บ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน 
ถึงบ้านนางปนิดา อิศาสตร์ บ้าน
คลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากสะพานทางเข้า
หมู่บ้าน ถึงบ้านนางปนิดา   
อิศาสตร์ บ้านคลองคู ่     
หมู่ที่ ๖ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 



 

 

๑๓๗ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายค ามวล ภูดินด า
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปโคกคนัจ้อง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายค ามวล ภูดิน
ด าบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ ถึงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กทางไปโคกคนั
จ้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายค ามวล ภู
ดินด าบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปโคกคันจ้อง 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๓ โครงการก่อสร้างร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนานาย
ประสิทธิ ์ศรีจ าปา ถึงนานายสมาน มัน่
หมาย บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนานาย
ประสิทธิ ์ศรีจ าปา ถึงนานาย
สมาน มัน่หมาย บ้านคลองคู่  
หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างร าราง
สาธารณประโยชน์ จากนา
นายประสิทธิ์ ศรจี าปา ถึงนา
นายสมาน มั่นหมาย บ้าน
คลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าเส้น
กลางหมู่บ้าน บ้านคลองค ูหมู่ที ่๖ ลง
ไปคลอง ๑R - ๒L RMC.  

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าเส้น
กลางหมู่บ้าน บ้านคลองค ูหมู่ที ่
๖ ลงไปคลอง ๑R - ๒L RMC. 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าเส้น
กลางหมู่บ้าน บ้านคลองค ู
หมู่ที่ ๖ ลงไปคลอง ๑R - ๒L 
RMC. 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๕ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
บ้านคลองคู่ หมูท่ี่ ๖ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 เพื่อให้ประชาชน
มีซุ้มประตทูางเข้า
หมู่บ้าน ทีม่องเห็น

ชัดเจน 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถวัลย์ ไชยาเย็น ถงึป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหลมุข้าว หมู่ที ่๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถวัลย์ ไชยาเย็น ถงึป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหลมุข้าว หมู่
ที่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถวัลย์ ไชยาเย็น ถงึ
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
หลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจารุวรรณ ภูดอกไม้ 
ถึงถนนบ้านคลองคู่ – นาดี  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจารุวรรณ ภู
ดอกไม้ ถึงถนนบ้านคลองคู่ – นา
ดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางจารุวรรณ 
ภูดอกไม้ ถึงถนนบ้านคลองคู่ 
– นาด ี

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ้านหลมุข้าว หมู่ที่ ๗ 
ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ้านหลมุข้าว หมู่
ที่ ๗ ถึงสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากหนองบ้านหลมุ
ข้าว หมูท่ี่ ๗ ถึงสะพานข้าม
คลองชลประทาน ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๗๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ้ม ศรีวรรณา ลง
คลองชลประทาน บ้านหลุมข้าว  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ้ม ศรีวรรณา 
ลงคลองชลประทาน บ้านหลุม
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
ที่ดินของนางบุญลอ้ม 
ศรีวรรณา ลงคลอง
ชลประทาน บ้านหลมุข้าว 
หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว  
หมู่ที่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ทกุ
สายในหมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ ๗ 

 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๑ โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างไหล่ทางถนน
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างไหล่ทางถนน
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จากวง
เวียน ถึงคลองชลประทาน บ้านหลมุ
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จากวง
เวียน ถึงคลองชลประทาน บ้าน
หลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
วงเวียน ถึงคลองชลประทาน 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๓ โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ ถึงล า
น้ าดอกไม้ บ้านหลมุข้าว หมู่ที่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ ถึงล า
น้ าดอกไม้ บ้านหลมุข้าว หมู่ที่ ๗ 

ก่อสร้างถนนลกูรัง จากนา
นายทองสอน ชัยประเสริฐ 
ถึงล าน้ าดอกไม้ บ้านหลุม
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ้านนาย
ถวัลย์ ไชยยาเย็น บ้านหลุมข้าว 
 หมู่ที่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ้าน
นายถวัลย์ ไชยยาเย็น บ้านหลุม
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึง
บ้านนายถวัลย์ ไชยยาเย็น 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาถนนลกูรังเป็น
หลุมเป็นบ่อ บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เพือ่แก้ไขปัญหาถนน
ลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านหลุม
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน เพือ่แก้ไขปัญหา
ถนนลกูรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางสมพร ภูผาสกุ ถึง
ถนนบ้านคลองคู่ หมู่ที่ 6 – นาด ี

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางสมพร ภูผาสกุ 
ถึงถนนบ้านคลองคู่ หมูท่ี่ 6 –  
นาด ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางสมพร ภู
ผาสุก ถึงถนนบ้านคลองคู่ 
หมู่ที่ 6 – นาด ี

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๗ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุ่ง นนัวิสุ ถึงนานาย
ไพโรจน์ ภูพินาค บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ 

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุ่ง นนัวิสุ ถึงนานาย
ไพโรจน์ ภูพินาค บ้านนาดี  
หมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางรุ่ง นนัวิสุ ถึงนา
นายไพโรจน ์ภูพินาค  
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๘ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ้านนาย
ถวัลย์ ไชยยาเย็น บ้านหลุมข้าว 
 หมู่ที่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึงบ้าน
นายถวัลย์ ไชยยาเย็น บ้านหลุม
ข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายถาวร นาชัยเริ่ม ถึง
บ้านนายถวัลย์ ไชยยาเย็น 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๘๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเสน้ข้างวัดอมัพวันหนองม่วง ไป
ถนนเพื่อการเกษตรสายหนองผักแว่น 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ ต าบลนาด ี

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเสน้ข้างวัดอมัพวันหนองม่วง 
ไปถนนเพือ่การเกษตรสายหนอง
ผักแวน่ บ้านหลมุข้าว หมู่ที ่๗ 
ต าบลนาด ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเสน้ข้างวัดอมัพวัน
หนองมว่ง ไปถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนองผกัแว่น 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๗ ต าบล
นาด ี

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๗ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว  
หมู่ที่ ๗ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตทกุสาย 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่
ที่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึงบ้านนาง
แพง เรืองสมบัติ บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึงบ้าน
นางแพง เรอืงสมบัติ บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางภิณโญ ผจงศิลป์ ถึง
บ้านนางแพง เรอืงสมบัต ิ
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมู่บ้านเชื่อมถนน
เรียบหนองนาดี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙
จ านวน ๓ จุด 
-จุดที่ ๑ หอประปาหมู่บ้าน 
-จุดที่ ๒ บริเวณข้างบ้านนางแช่ม ฆาร
ประเดิม  
-จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางศุภลักษณ ์ภู
สมนกึ  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมู่บ้านเชื่อม
ถนนเรียบหนองนาดี บ้านนาด ี
หมู่ที่ ๙ จ านวน ๓ จุด 
-จุดที่ ๑ หอประปาหมู่บ้าน 
-จุดที่ ๒ บริเวณข้างบ้านนางแช่ม 
ฆารประเดมิ  
-จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางศุภ
ลักษณ์ ภูสมนกึ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เชื่อมถนนหมู่บ้าน 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ เชื่อมถนน
เรียบหนองนาดี จ านวน ๓ 
จุด 
-จุดที่ ๑ หอประปาหมู่บ้าน 
-จุดที่ ๒ บริเวณข้างบ้านนาง
แช่ม ฆารประเดมิ  
-จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางศุภ
ลักษณ์ ภูสมนกึ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึงบ้านนาง
นันธิดา ภูโชคชัย บ้าน บ้านนาดี  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึงบ้าน
นางนนัธิดา ภโูชคชัย บ้าน บ้าน
นาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางบุญเรือง ภูสถิต ถึง
บ้านนางนนัธิดา ภูโชคชัย 
บ้าน บ้านนาด ีหมู่ที ่๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายเวช พลบุตร ถึงบ้านนาย
สมชาย จันทุดม บ้านนาดี หมู่ที ่๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายเวช พลบุตร ถึงบ้านนาย
สมชาย จันทุดม บ้านนาดี หมู่ที ่
๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายเวช พลบุตร ถึงบ้าน
นายสมชาย จันทุดม บ้านนา
ดี หมู่ที่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางบุญม ีนนัทะทรัพย์ ถึงหนอง
นาดี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางบุญม ีนนัทะทรัพย์ ถึง
หนองนาดี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางบุญม ีนนัทะทรัพย์ 
ถึงหนองนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 
๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางแตว๋ ภูผาลา ถึงสี่แยกบ้านจ่า
สิบเอกบุญล้อม ภูสมศรี บ้านนาดี หมู่
ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางแตว๋ ภูผาลา ถึงสี่แยก
บ้านจ่าสิบเอกบุญลอ้ม ภูสมศรี 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนางแตว๋ ภูผาลา ถึงสี่
แยกบ้านจ่าสิบเอกบุญลอ้ม 
ภุสมศรี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บ้าน
เทิดไทอ้งค์ราชัน ถึงหนองนาดี บ้านนา
ดี หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บ้าน
เทิดไทอ้งค์ราชัน ถึงหนองนาดี 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บ้าน
เทิดไทอ้งค์ราชัน ถึงหนองนา
ดี บ้านนาด ีหมู่ที ่๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๒๙๙ โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุ่ง นามวิสุ ถึงเขตเทศบาล
ต าบลอุ่มเม่า ไร่นางประนอม พิกุล  

เพื่อก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร 
จากนานางรุ่ง นามวิสุ ถึงเขต
เทศบาลต าบลอุม่เม่า ไร่นาง
ประนอม พกิุล 

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางรุ่ง นามวิสุ ถึงเขต
เทศบาลต าบลอุม่เม่า ไร่นาง
ประนอม พกิุล 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๘,๙ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี บ้าน
นาดี หมูท่ี่ ๘,๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนรอบหนองนาดี 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๘,๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึบ้านรอ้ย
ต ารวจโทอนนัท์ จันทวงค์ บ้านนาด ี
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึบ้าน
ร้อยต ารวจโทอนันท์ จนัทวงค์ 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายท านอง ภูคงน้ า ถงึ
บ้านร้อยต ารวจโทอนนัท์ จัน
ทวงค์ บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางกฤษณา ภกูิ่งงาม 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ ถึงถนนนาดี –  
คลองคู ่

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางกฤษณา ภกูิ่ง
งาม บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ ถึงถนนนา
ดี – คลองคู ่

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพรอ้ม
ฝาปิด จากบ้านนางกฤษณา 
ภูกิ่งงาม บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ 
ถึงถนนนาด ี– คลองคู ่

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๓ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด  จากบ้านจ่าสิบเอกบุญล้อม ภู
สมศรี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ ถึงถนนนาดี – 
คลองคู ่

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด  จากบ้านจ่าสิบเอกบุญ
ล้อม ภูสมศรี บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ 
ถึงถนนนาด ี– คลองคู ่

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพรอ้ม
ฝาปิด  จากบ้านจ่าสิบเอก
บุญล้อม ภูสมศรี บ้านนาด ี
หมู่ที่ ๙ ถึงถนนนาด ี–  
คลองคู ่

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด  จากบ้านนายนรินทร ์ทิวะสิงห์ 
ถึงบ้านนายวรีะศักดิ์ พรมเขต บ้านนา
ดี หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด  จากบ้านนายนรินทร ์ทิวะ
สิงห์ ถึงบ้านนายวรีะศกัดิ์ พรม
เขต บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพรอ้ม
ฝาปิด  จากบ้านนายนรินทร ์
ทิวะสิงห์ ถึงบ้านนายวีระ
ศักดิ์ พรมเขต บ้านนาดี  
หมู่ที่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางทองนาค ค าลนิ ถึง
บ้าน นางกฤษณา ภกูิ่งงาม บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางทองนาค ค า
ลิน ถึงบ้าน นางกฤษณา ภูกิ่งงาม 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพรอ้ม
ฝาปิด จากบ้านนางทองนาค 
ค าลิน ถึงบ้าน นางกฤษณา ภู
กิ่งงาม บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๖ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายบุญเลี้ยง ภูแสงสั่น ถึง
คลองชลประทาน (๒L) บ้านนาด ี
 หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายบุญเลี้ยง ภูแสงสั่น 
ถึงคลองชลประทาน (๒L) บ้านนา
ดี หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายบุญเลี้ยง ภูแสง
สั่น ถึงคลองชลประทาน (๒
L) บ้านนาดี หมู่ที ่๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางเพญ็ศร ีสิงหเสน ี
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙  ถึงคลอง
ชลประทาน (๒L-RMC. ) 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางเพญ็ศร ีสิง
หเสนี บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙  ถึงคลอง
ชลประทาน (๒L-RMC. ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางเพญ็ศร ี
สิงหเสนี บ้านนาดี หมู่ที่ ๙  
ถึงคลองชลประทาน (๒L-
RMC. ) 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุดใจ นาสมบูรณ ์ถึงบ้านนาย
วีระศกัด์ พลบุตร บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุดใจ นาสมบูรณ ์ถึง
บ้านนายวีระศกัด์ พลบุตร บ้าน
นาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายสุดใจ นาสมบูรณ ์
ถึงบ้านนายวรีะศักด์ พลบุตร 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๐๙ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายนรนิทร์ ทิวะสิงห์ ถึงบ้านนาง
ขนิษฐา คณุรัตน์ บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายนรนิทร์ ทิวะสิงห์ ถึงบ้าน
นางขนิษฐา คุณรัตน ์บ้านนาดี 
หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า จาก
บ้านนายนรนิทร์ ทิวะสิงห์ ถึง
บ้านนางขนิษฐา คณุรัตน์ 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายสมยศ ทวิะสิงห์ ถงึ
บ้านนายประนอม พิกุล บ้านนาด ีหมู่
ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายสมยศ ทวิะ
สิงห์ ถึงบ้านนายประนอม พกิุล 
บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายสมยศ ทิ
วะสิงห์ ถึงบ้านนายประนอม 
พิกุล บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีถนน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
พืชผลทางการ

เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางรุ้ง กัว้วิจติร ถึง
บ้านนายประสบ ภูสถติ บ้านนาดี  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางรุ้ง กัว้วิจติร 
ถึงบ้านนายประสบ ภสูถิต บ้าน
นาดี หมูท่ี่ ๙ 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าพรอ้ม
ฝาปิด จากบ้านนางรุ้ง กัว้
วิจิตร ถึงบ้านนายประสบ   
ภูสถิต บ้านนาดี หมูท่ี่ ๙ 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๑๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายวิไล  นาชัยพลอย ถึงบ้านนาง
บุญศรี กรุะอิ่ม บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 
ต าบลนาดี  

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายวิไล  นาชัยพลอย ถึง
บ้านนางบุญศรี กรุะอิ่ม บ้านขมิน้ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาดี  

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายวิไล  นาชัยพลอย 
ถึงบ้านนางบุญศรี กุระอิ่ม 
บ้านขมิ้น หมู่ที ่๕ ต าบลนาด ี 

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๑๓ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางส ารวย ภูวัด ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ ต าบล
นาดี  

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางส ารวย ภูวัด ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 
ต าบลนาดี  

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนางส ารวย ภูวัด ถึง
คลองชลประทาน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาดี  

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

๓๑๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
ศาลากลางบ้าน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ ถึง
หนองเลิงไก่โอก  

เพื่อก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
ศาลากลางบ้าน บ้านขมิน้ หมูท่ี่ ๕ 
ถึงหนองเลิงไก่โอก  

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
ศาลากลางบ้าน บ้านขมิน้ 
หมู่ที่ ๕ ถึงหนองเลิงไก่โอก  

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

ได้รับประโยชน์ 
ที่เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าที่
สะดวกและ

รวดเร็วในการ
ระบายน้ ามากขึน้ 

กองช่าง 
อบต.นาดี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
แนวทางท่ี ๒การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภายในพื้นที ่ต าบลนาด ี

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก
ห่างไกลจากยาเสพติดมีความ
รักความสามัคคี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ห่างไกลจาก         
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลของอ าเภอและจังหวัด 

.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ

เล่นฟุตบอลในท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

๑.นักกีฬาจาก อปท.ใน
เขตอ าเภอยางตลาดเข้า
ร่วมการแข่งขัน  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนนกักีฬาที่
เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี ห่างไกล

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็ก และสตรี 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ 
การละเมิดสิทธิเด็ก และ
สตรี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม  
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็ก และสตรี 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 

 
 



 
 

๑๔๙ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

-เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

เร่ืองยาเสพติดให้โทษเพื่อให้
ประชาชนได้ตะหนักถึงโทษ
ยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนให้
ความร่วมมือในการระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมขนเพื่อให้ประชาชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประชาชน หมู่ที ่ 
๑ – ๙ ต าบลนาดี

จ านวน ๑๐๐คน 
 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

สามารถลดปัญหา
อาชญากรรมที่เกิด
จากยาเสพติดได้ 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 

๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬาฟุตซอล เพื่อเอาชนะยา
เสพติด หมู่ที่ ๑ - ๘ ต าบลนาด ี

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ออกก าลังกายต่อเนื่อง
ตลอดปีส่งเสริมให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล 
ยาเสพติด 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนนาด ี
 หมู่ที่ ๑ - ๙ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ที่ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

เยาวชนเขตพื้นที่ได้
ออกก าลังกายสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลยา

เสพติดฯ 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 

๗ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลนาด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต าบลนาดี
เกมส์  

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาด ี

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

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาดี มีความรัก
ความสามัคคีห่างไกล

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๘ โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา  

วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาดีได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วัสดุ/อุปกรณ์
กีฬา 

ประชาชนในที่ต าบล
นาดี มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 



 
 

๑๕๐ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการอุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแผน
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดม
กวาดล้างยาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธุ์  

- เพื่ออุดหนุนโครงการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามแผน
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดม
กวาดล้างยาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธุ์ แปลงนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาล ศอ.ปส.
และจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปสู่
การปฏิบัติในพื้นทีจ่ังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด คือสามารถควบคุม
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
และลดระดับความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติดให้ได้
อย่างเห็นผลชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

พื้นที่ ประกอบดว้ย
หมู่บ้าน ชุมชน วัด 

มัสยิด โรงเรียน โรงงาน 
โรงแรม สถานบริการ 
หอพัก โรงพัก ฯลฯ  
คลอบคลุมทั้งพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ ์

บุคคล ประกอบด้วย
ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด          
ผู้ติดยาเสพติด กลุ่ม

เส่ียง ตลอดจน 
นักเรียน/นักศึกษา 

และประชาชนทัว่ไปทุก
พื้นที่ในจังหวัด

กาฬสินธุ ์
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ค้า/ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพ

ติดในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ศอ.ปส.จ.กส.สามารถ
แปลงนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล ศอ.ปส.และ

จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
สามารถควบคุม

สถานการณ์ปัญหายา
เสพติด 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

กาฬสินธุ ์
- 

ส ำนกัปลดั 
อบต.นำดี 

 

 
 
 
 

 



 
 

๑๕๑ 

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 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดต้ังกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
และพันธุ์ลูกผสม 

-เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ 
เลี้ยงโค 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริม
เกษตรผู้เลี้ยงโค 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมี
รายได้เพิ่มและการเลี้ยง

โคที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 
๒ โครงการจัดต้ังกลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม

ครัวเรือน 
-เพื่อให้สตรีมีงานท าหลังฤดู
การเกษตร 
-เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

จัดต้ังกลุ่มเย็บผ้าทุกหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

กลุ่มสตรีมีงานท าและช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 
๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ 
-เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 
-เพื่อให้แม่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

กลุ่มสตรีมีงานท าและช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนพิการ คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล นาดี 
มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มข้ึน 

ผู้พิการ คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล นา
ดี มีอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
 อบต.นาดี 

 

 
 



 
 
 

๑๕๒ 

ที่ โครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการสนับสนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืมเพื่อ
ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๙  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าด่ืมท่ี
สะอาดไว้รับประทาน  

จัดต้ังกลุ่มผลิตน้ าด่ืมเพื่อ
ประชาชน  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรท่ี
ได้รับประโยชน์ ท่ี

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับ
บริโภค 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
๖ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีต าบลนาดี 
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ี
ต าบลนาดี  

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม

ผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีต าบลนาดี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุใน
ต าบลนาดีท่ีได้รับ
ประโยชน์  เพิ่มข้ึน 

มีอาคารรองรับการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ  

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

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 โครงการจัดตั้งห้องสมดุในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ 

จัดตั้งห้องสมุดในหมู่บ้าน  
๓ แห่ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีทีอ่่าน
หนังสือและได้รับขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการจัดหาอาหารเสรมิ (นม) 
ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กภายในต าบลนาดี  

มีอาหารเสรมิ (นม) ให้
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ใน
สังกัด อบต.นาด ี 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในเขตพืน้ที ่อบต.นาด ี

๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

เด็กได้ดื่มนม มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อให้เดก็มีสถานที่เรียน ที่
เหมาะแกก่ารเรียนรู ้

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ทั้ง 
๔ศูนย์ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์       

ที่เพิ่มขึ้น 

เด็กมสีถานที่เรียนที่
เหมาะแกก่ารเรียนรู ้

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔ โครงการจัดซือ้เครื่องเล่นสนาม
พลาสติก 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เล่นของเดก็ และเพือ่
พัฒนาการทีด่ีของเดก็ 

ให้เด็กรูจ้ักการรอคอย การ
ให้อภัยและการเข้าสังคม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึน้ 

เด็กมีความปลอดภัย
และมีพัฒนาการที่ด ี

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



๑๕๔ 
 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
เป็นประจ าทุกป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
๖ โครงการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน  

เพื่ออุดหนุนส าหรับค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน  ใน
พื้นที่ 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย์ 
ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา 

๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑.๕๐๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน  ใน

พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๗ โครงการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนภายในเขต
ต าบลนาดี ในกจิกรรมการ
เข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ/เนตร
นาร ี

เพื่อเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนภายในเขตต าบลนา
ดี ในกิจกรรมการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ/เนตรนาร ี

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เห็นความส าคัญของ
กิจกรรม เพื่อจะได้พัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการเขา้ค่าย
พักแรมลูกเสือ/เนตร
นาร ี

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๘  โครงการจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าจ้างเหมาบรกิาร
รถรับ – ส่งนักเรียน 

จ านวน 1 คัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าจ้างเหมาบริการ 
รถรับ – ส่งนักเรียน 

จ านวน 1 คัน 

โรงเรียนปอแดงวิทยา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รถรับ – ส่ง
นักเรียน 

จ านวน 1 คัน 

นักเรียนมีรถรับ-ส่ง ที่
ปลอดภัยในการมา

เรียนหนังสือ  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๕๕ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙  โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาด ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาด ี

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาดี  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ
เยาวชน ที่ได้รับ

ประโยชน์ ที่
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบล

นาดี  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๐ โครงการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนภายในเขต
ต าบลนาดี ในการแข่งขัน
กีฬา 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่
โรงเรียนภายในเขตต าบล 
นาดี ในการแข่งขันกีฬา 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย์ 
ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ห่างไกลยาเสพติด  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.นาด ี

เพื่อจ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.นาด ี

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.

นาดี 

๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ ๔๕๕,๗๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับอาหาร

กลางวัน 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

อบต.นาดี 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๒ -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาดี ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั)  

-เพื่อจ่ายในการอุดหนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.นา
ดี ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (รายหวั)  

อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.นาดี 
ส าหรับสนับสนุนค่า

จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 (รายหวั)  

๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ ๑๕๘,๑๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(รายหัว)  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

 
 
 

 
 
 



๑๕๖ 

ท่ี โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด  
KPI ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด

การศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.)สังกดั อบต.นาดี ชว่ง

อายุ 3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 

-เพื่อจา่ยในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด อบต.นาดี 
ช่วงอายุ 3-5 ปี(ค่าหนังสือ

เรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์

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

เรียน) 

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

การจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 
3-5 ปี (ค่าหนังสือ

เรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๔ -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการ
ศึกษส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
(ศพด.)สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 

3-5 ปี (ค่าอุปกรณก์ารเรียน) 

-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจดัการศึกษส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี(ค่า

อุปกรณ์การเรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศกึษส าหรับศูนย์

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

การเรียน) 

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศกึษ
ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี  

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๕ -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนา 

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

(ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) 

-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์

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

(ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) 

๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศกึษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 

3-5 ปี 
(ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 

๑๖ -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนา  

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

 (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (ศพด.)สังกดั 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
 (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

อุดหนนุส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์

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

 (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ ๒๐,๖๔๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ จ านวนนกัเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

สนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศกึษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.)สังกัด 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 

3-5 ปี 
(ค่ากิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน) 

กอง
การศึกษา 

อบต.นาดี 
 



 
 

๑๕๗ 

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 พัฒนาปรับปรุงหอกระจายข่าว เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการ
ติดต่อประชาสัมพันธ ์

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว

หมู่ที่ ๑-๙ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่

ได้รับประโยชน์ ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ที่รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 

จัดท าป้ายประชา สัมพันธ์
ทุก     หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของ อบต. 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน ม. ๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการที่

ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

เพิ่มศักยภาพของคนใน
ชุมชนและมีการรับรู้

ข่าวสารเทียบเท่ากับคนใน
ชุมชนเมือง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ที่

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 

๔ โครงการถ่ายเอกสาร/เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร และเช่า

เครื่องพิมพ์เอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ถ่ายเอกสาร 

เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร 
ต่าง ๆ ในกิจการงาน ของ 

อบต.นาดี  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

เพื่อใช้ในการถ่าย
เอกสารต่าง ๆ ใน
กิจการงาน ของ 

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 

 



 
๑๕๘ 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั  
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ ์อบต.นาด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ ์อบต.นาด ี

จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ ์อบต.นาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

มีวารสาร
ประชาสัมพันธ ์

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖ โครงการจ่ายค่าใช้จา่ยในการรับ
วารสาร  หนังสือและต าราต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร  หนังสือและต ารา

ต่าง ๆ 

รับวารสาร  หนังสือและ
ต าราต่าง ๆ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ที่

เพิ่มขึ้น 

มีวารสาร
ประชาสัมพันธ ์

อบต.นาดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเ นินการติดตามและประเมินผล
แผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่ นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก ารติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              ( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต

ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่าง
น้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation) 
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดั บจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

๕.๒ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๕.๔.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นนั้นๆ  
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 ๕.๔.๒ เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึก
การสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
 ๕.๔.๓ กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็ นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนด
วิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการ
ติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสอง
ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบข้อ ๒๙ ดังนี ้

 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 
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ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยง านหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 (๔)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบทีจ่ะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพือ่ตรวจสอบว่า การ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภ่ายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้วางไว้หรือไม่ การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีใช้แบบรายงาน ๓  แบบตามรปูแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 ๑.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  ๑   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ ๒    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 

     ๓.๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     ๓.๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     ๓.๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 
๑๖๓ 

ตารางท่ี ๑ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อบต. ๑. ใช้แบบรายงานที่  ๒  

แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (๓ เดือน) 
๒. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 
๓ เดือน 

อบต. ๑. ใช้แบบรายงานที่ ๑  การก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

๑. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
๒. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในภาพรวม 
๓. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
๔. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  ๑ ป ี
(ภายใน 
ธันวาคม) 

 

ตารางท่ี ๑ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 



๑๖๔ 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
คณะติดตามฯ ๑. ตรวจสอบรายงาน 

๒. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
๓. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓. เสนอผู้บริหารทราบ 

๑๕ วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร ๑. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑.ภายในธันวาคม 
๒.ประกาศไม่น้อย
กว่า๓๐วัน 

 
 

 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................... ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



๑๖๕ 
ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 
 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

 
 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 



๑๖๖ 
 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น 
                          ทางการ 

- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตรมและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 



๑๖๗ 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  ๑         . ปีที่  ๒        . ปีที่  ๓     . รวม 
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๑.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

๒.          
๓.          
ฯลฯ....         

รวม         
 
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะ
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่         อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 
๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  ๑……         ปีท่ี  ๒……        ปีท่ี  ๓…..      รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
๒.         
๓.         
ฯลฯ....         

รวม         

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 
๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

๑.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
๒.              
๓.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์การพิจารณา :  ๑. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ 

เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตาม    
แผนฯ 

      ๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร  
          ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 



๑๗๐ 
 
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑ xxx xx xxx xx xxx xx 
๒.         
๓.        
๔.        

รวม       
  
เกณฑ์การพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตาม
แผนนั้น  
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

๑. xxx xxx xx xx xx 
๒.      
๓.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 



๑๗๑ 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

ใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน....................................................................  

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏบิัต ิ

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

๑.  xxx xxx 
๒.  xxx xxx 
๓.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
 
เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบตัิจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถด าเนินงานไดต้ามแผนฯ ท่ีก าหนด และหากมี
โครงการที่ปฏบิัติจริงน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนฯที่ก าหนด 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
๑๗๒ 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ อปท. ..........................ในภาพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
๒. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒๐ ปี …..  คน (   )  ๒๐ - ๓๐  ปี…….คน   (   )  ๓๑- ๔๑ ป.ี......คน 
  (   )  ๔๑ – ๕๐ ป.ี..........คน (   )  ๕๑ – ๖๐ ป.ี........คน (   )  มากกว่า ๖๐ ปี.......คน 
๓. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
๔. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน    (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท........................................ 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 
 
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
 



๑๗๓ 
ประเด็น พอใจมาก (คน) พอใจ (คน) ไม่พอใจ (คน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
๗) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

xxx   

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 



๑๗๔ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
๒. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒๐ ปี …..  คน (   )  ๒๐ - ๓๐  ปี…….คน   (   )  ๓๑- ๔๑ ป.ี......คน 
  (   )  ๔๑ – ๕๐ ป.ี..........คน (   )  ๕๑ – ๖๐ ป.ี........คน (   )  มากกว่า ๖๐ ปี.......คน 
๓. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
๔. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน    (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วน ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท....................................................... 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนา            ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่
ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ท่านให้คะแนน อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 



๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน ๐ - ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

๑. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
๒. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
๓. ฯลฯ...........     

 

 



๑๗๖ 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (๑) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์มนการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 



๑๗๗ 
 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
๑๐ 

 

๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 
๒๕ 

 

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
๖๕ 

 

๓.๑ วิสัยทัศน ์
(๕) 
 

๓.๒ พันธกิจ 
(๕) 
 

๓.๓ ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(๑๐) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(๕) 
 

๓.๕ ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(๑๕) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๑๕) 

 

๓.๗ บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(๑๐) 

 

รวม 
๑๐๐ 

 
 
 
 



๑๗๘ 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีผ่านมามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

๑๐ 
(๓) 
 
 

(๓) 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องกา 

○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 

○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 

๒๕ 
 
 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 
 
 

๕ 

(๓) 

 
(๒) 
 
 

๕ 

(๒) 
 

(๓) 

 

 
 



๑๗๙ 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 

○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พ้ืนที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

๕ 
(๓) 
(๒) 
 

๖ 
 

(๒) 
(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๖๕ 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ     
   -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
 

(๔) 
(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง ๕ ปี 

๕ 
(๔) 
(๓) 

 

 



๑๘๐ 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓.๕ ตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

○ ตัวช้ีวัด 

   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

○ ค่าเป้าหมาย 

   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งในด้านปริมาณ 
งบประมาณ เทคนิค 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 
๖ 
(๓) 

(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชี
รายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 

○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี(ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
๘ 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 

๕ 

(๓) 
 

(๒) 

 

หมายเหตุ:   ๑.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
๒.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นประจ าปีได้   


