
 
ค าแถลงการณ์ประกอบแผนพัฒนาต าบล 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ได๎ให๎ความส าคัญกับ

แผนพัฒนาต าบล ขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยบัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๙ (๒) วําให๎คณะกรรมการองค์การ
บริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล และ มาตรา ๔๖(๑) ให๎สภา
องค์การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบล ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 
ตามข๎อ ๘ และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารสํวนต าบล ตามข๎อ ๙ ขึ้น แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) คณะท างานได๎รวบรวมข๎อมูลจากสภาพปัญหา ความต๎องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลนาดี จ านวน ๙ หมูํบ๎าน โดยจัดท าในรูปของโครงการประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสามปีเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และได๎เสนอให๎คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล พิจารณา
รํางแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  แล๎ว และผู๎บริหารท๎องถิ่น               
จะได๎เสนอรํางแผนพัฒนาต าบลสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 
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ค าแถลงการณ์ประกอบแผนพัฒนาต าบล 

 
เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 
   

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได๎ให๎ความส าคัญกับแผนพัฒนา
ต าบล ขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยบัญญัติไว๎ในมาตรา ๕๙ (๒) วําให๎คณะกรรมการองค์การบริหารสํวน
ต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล และ มาตรา ๔๖(๑) ให๎สภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์การบริหารสํวน
ต าบล ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารสํวนต าบลขึ้น ตามข๎อ ๘ ,ข๎อ ๙ และให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรําง
แผนพัฒนาต าบลสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีตํอไป ตามข๎อ๑๗ แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการวางแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

บัดนี้ คณะท างานได๎รวบรวมข๎อมูลข๎อมูลจากสภาพปัญหา ความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาดี 
จ านวน ๙ หมูํบ๎าน โดยจัดท าในรูปของโครงการ  เพ่ือประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  ได๎เสนอให๎ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล พิจารณาในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ แล๎ว จึงขอเสนอรํางแผนพัฒนาต าบลสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ตํอไป 
 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑ 
บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีสามปี  องค์การบริหารสํวนต าบลนาดีได๎ด าเนินการ  ก าหนด
ประเด็นปัญหาความต๎องการ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิธีการแก๎ไขปัญหา จัดท าแผนงาน  โครงการ  และความ
ต๎องการของประชาชนและท๎องถิ่นโดยน าเอาแผนงาน โครงการมาจากความต๎องการของประชาชนจากการจัดท า
ประชาคมหมูํบ๎าน/ต าบลสํวนหนึ่งและสํวนหนึ่งให๎สอดคล๎องกับแผนงานนโยบายของอ าเภอจังหวัด กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น ในสํวนของแผนพัฒนาสามปี จึงท าให๎การก าหนดทิศทางในการพัฒนาสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนาดี  

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีสามปี  นั้นเพ่ือให๎องค์การบริหารสํวน
ต าบลนาดีมีกรอบและแนวทางซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาในการบริหารงานตามอ านาจหน๎าที่ที่แนํนอนเพ่ือที่จะให๎
ท๎องถิ่นได๎พัฒนาเจริญก๎าวหน๎าไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว๎   

๓. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

 องค์การบริหารสํวนต าบลนาดี ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามปี  โดยได๎
ด าเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งได๎ด าเนินการตั้งแตํหนํวยงานยังมีฐานะเป็นสภาต าบล   โดยทบทวนแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕๕๘  
ในสํวนของปี  ๒๕๕๙ ทบทวนโครงการในปีที่ผํานมา และจากความต๎องการของประชาชน โดยวิเคราะห์ประเด็น
หลักการพัฒนาเรํงดํวน  คัดเลือกปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดแนวทางการพัฒนา โครงการใน
กิจกรรมตํางๆ ที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ที่สอดคล๎องตํอเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลแกํกัน โดยเสนอคณะกรรมการฝุาย
ตํางๆ เพ่ือขอความเห็น ให๎ความเห็น  ให๎ความเห็นชอบ ตามล าดับ จนถึงการจัดท าเลํมเป็นรํางแผนและเสนอให๎
สภาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีให๎ความเห็นชอบ 

๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาดีเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎

องค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ และท าให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีหลักการ  แนวทาง   โดยสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ และตรงตามความต๎องการและปัญหาของประชาชนองค์การบริหารสํวน
ต าบลนาดี ซึ่งจะเป็นหลักที่ใช๎ในการพิจารณาจัดท าข๎อบังคับงบประมาณรายจํายประจ าปี  หรือเพ่ิมเติมในแตํละปี 
ตํอไปโดยแยกเป็นข๎อได๎ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
  ๑. ประวัติและความเป็นมา 
 ต าบลนาดี ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแบํงเขตการปกครองออกจากต าบลอํุมเมํา  จ านวน  ๙  หมูํบ๎าน  
มีนายบัว  ศรีจ าปา  เป็นก านันต าบลนาดีคนแรก 
 เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๐ ได๎รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี  มีหมูํบ๎านใน
เขตการปกครองปัจจุบัน  จ านวน  ๙  หมูํบ๎าน  ดังนี้  
 หมูํที่  ๑  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายจงกวยสิน  ภูอองทอง 
 หมูํที่  ๒  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายประยุทธ  ภูงามเงิน 
 หมูํที่  ๓  บ๎านปอแดง ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายณัฐพล  การเลิศ 
 หมูํที่  ๔  บ๎านชัยศรี ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายธรรมนูญ  หาระมี 
 หมูํที่  ๕  บ๎านขมิ้น ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายฉลอง   ภูผันผิน 
 หมูํที่  ๖  บ๎านคลองคํู ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายตระกูล  ภูจีระ 
 หมูํที่  ๗  บ๎านหลุมข๎าว ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายวิชิต  ภูขมัง 
 หมูํที่  ๘  บ๎านนาดี ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายวิโรจน์  เรืองสมบัติ 
 หมูํที่  ๙  บ๎านนาดี ผู๎ใหญํบ๎านคือ นายสมยศ  ทิวะสิงห์ 
 ปัจจุบันที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒ หมู่ที่  ๓  ต าบลนาดี  อ าเภอ                   
ยางตลาด  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  ภูชํางทอง   ( ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
๖ นายจงกวยสิน ภูอองทอง ( ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
๗ นายตระกูล  ภูจีระ    (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - จนถึงปัจจุบัน) 

 
 
 



 

 

๓ 
 

รายช่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.   นายศุภชัย  ภูดอนมํวง นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 
๒.   นางนงนุช  ลาวัลย ์  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 
 ๓.  นายภูมิชิต  ภูชํางทอง รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 
๔.   นางสาวจุรีพร  ภูชํางทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนาดี 

 
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหนํง 
๑ นายชื่น  ภูกิ่งพลอย ประธานสภา อบต.นาดี 
๒ นางสาวแก๎วสุดา แก๎วโสม รองประธานสภา อบต.นาดี 
๓ นางสาวกัลยรัตน์ ภูกระทาน เลขานุการสภา อบต.นาดี 
๔ นายอรรถพล ไชยมัฌชิม ส.อบต. หมูํ ๑ 
๕ นางสาวรัศมี ศรีจ าปา ส.อบต. หมูํ ๒ 
๖ นางมลิวรรณ ภูงามเงิน ส.อบต. หมูํ ๒ 
๗ นายมงคลพัฒน์ หาระมี ส.อบต. หมูํ ๓ 
๘ นายเกียรติศักดิ์ หาระมี ส.อบต. หมูํ ๓ 
๙ นายบุญทัน ภูงามเงิน ส.อบต. หมูํ ๔ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง 
 

๑.  นางณัฏฐกฤตญา    ภูโชคชัย ต าแหนํง  ปลัด อบต.นาดี 
 

ส านักปลัด 
๑. นางอัมภาพร  ภูจุไร   ต าแหนํง รองปลัด อบต.นาดี 
๒. พ.จ.ท.รังสันต์  ภูกองไชย  ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต.นาดี  
๓. นางเพลินพิศ  ภูกิ่งเงิน  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
๔. จําเอกเทพพิทักษ์  สุนทรรส  ต าแหนํง นิติกร 
๕. นางสาวสุธิดา  หนองภักดี  ต าแหนํง นักจัดการงานทั่วไป 
๖. นางสาวชลธิรา  วรวะลัย  ต าแหนํง นักทรัพยากรบุคคล 
๗. นางรุํงฤดี  ศิลาสิทธิ์   ต าแหนํง เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภายใน 
๘. นางปิยวดี  พลยุทธ   ต าแหนํง นักพัฒนาชุมชน 
๙. นางสาวทรงพรรณ  ภูงามเงิน  ต าแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายภาณุพงษ์  ภูกระทาน  ต าแหนํง เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑.  นายเจษฎาภรณ์  ภูสมนึก  ต าแหนํง เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
๑๒. นางภัทริกา  สุจิตตกุล  ต าแหนํง ครู 
๑๓. นายพรประเสริฐ  ภูจุไร  ต าแหนํง ครู 
๑๔. นางสังวาลย์  มูลถวิลย์  ต าแหนํง ครู 
๑๕.  นายวิญญู  ภูหงษ์เพชร  ต าแหนํง ครู 
๑๖. นางรุํงทิยา  ภูสํงสี   ต าแหนํง ครู 
๑๗. นางสาวยุพา  ภูมาสี   ต าแหนํง ครู 
๑๘. นายทวีศักดิ์  ยุทธยงค์  ต าแหนํง ลูกจ๎างประจ า 
๑๙. นางจันทร์เพ็ญ  ทิวะสิงห์   ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
๒๐. นางสาวอารีรัตน์  ภูกระทาน  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชน 
๒๑. นายบุญถิ่น  ผํานส าแดง  ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ 
๒๒. นางสาวสุกัลยา  ภูหงษ์เพชร  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๓.  นางสุพัตรา  ภูเงินงาม  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๔. นางพุทธชาติ  ภูดวงดอก  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๕. นางสมภักดิ ์ ถิตย์บุญครอง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๖. นายพงษ์สวัสดิ์  ภูประสิทธิ์  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๗. นางอุษา   ภูประสิทธิ์  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๒๘. นางพรทิพย์  ถาวงศ์กลาง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

 
 
 
 
 



 

 

๕ 
๒๙. นางยุพิน  ภูขันซ๎าย   ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓๐. นางประไพวรรณ  ภูดอนมํวง  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓๑. นางญาณิศา  พันธ์ประสงค์  ต าแหนํง ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓๒. นายสมชาย  ไชยบล   ต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป 
๓๓. นายนพดล  ทิวะสิงห์  ต าแหนํง พนักงานจ๎างทั่วไป 

กองคลัง 
  ๑. นายยุคนธร   ภูโชคชัย   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง 
  ๒. นางสาวชื่นใจ  ภูสัตย์ค า  ต าแหนํง นักวิชาการคลัง 
  ๓. นางสาวพัชรี   ภูลิ้นลาย  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 
  ๔. นางเบญจมาศ  โพนชัย  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  
  ๕. นางสาวจีรวรรณ ภสูมนึก  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานพัสดุ  
  ๖. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิวะสิงห์  ต าแหนํง ลูกจ๎างประจ า 
  ๗. นางสาวนุชณี  นาเมืองรักษ ์  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 
  ๘. นางสาวศิมาภรณ์  ดอนกระสินธุ์ ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 

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

สภาพด้านการเงินการคลัง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน        ๒๒,๙๐๙,๙๖๔.๕๓ บาท 
แยกเป็น 
ภาษีอากร             ๖๔,๘๑๓.๕๒  บาท 

  ภาษีจัดสรร      ๑๓,๗๘๗,๒๖๙.๕๐ บาท 
  คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต   ๑๑๕,๒๗๕.๖๐  บาท 
  รายได๎จากทรัพย์สิน     ๒๔๕,๓๘๒.๒๓  บาท 
  รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   ๑,๑๘๓,๐๐๑.๕๖ บาท 
  รายได๎เบ็ดเตล็ด      ๒๓๗,๓๔๒.๑๒  บาท 
  รายได๎จากทุน       -  บาท 
  เงินอุดหนุน      ๗,๒๖๗,๘๘๐  บาท 
   
 
 
 
 
 



 

 

-๖- 
๒. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒.๒. ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  เป็นที่นาและที่ไรํ  ได๎รับน้ าจากคลองชลประทานล าปาว  พ้ืนที่นา
ทางด๎านทิศตะวันออกของล าน้ าพานมักประสบปัญหาจากน้ าทํวม  พ้ืนที่นาทางด๎านทิศใต๎  จดหนองเลิงไกํโอกเป็น
แหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ 

๒.๓ ประชากรและการประกอบอาชีพ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบริหารสํวนต าบลนาดี  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๕,๗๕๐ คน 
มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๕๔๓  ครัวเรือน  มีความหนาแนํนเฉลี่ย  ๑๘๐  คน/ตารางกิโลเมตร 

 
ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนและประชากร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ๎านปอแดง ๑๙๕ ๓๔๕ ๓๙๓ ๗๓๘ 
๒ บ๎านปอแดง ๑๓๑ ๒๒๕ ๒๖๕ ๔๙๐ 
๓ บ๎านปอแดง ๑๓๑ ๒๑๑ ๒๓๙ ๔๕๐ 
๔ บ๎านชัยศรี ๑๔๗ ๒๕๔ ๒๕๘ ๕๑๒ 
๕ บ๎านขมิ้น ๒๑๓ ๔๔๙ ๔๒๐ ๘๖๙ 
๖ บ๎านคลองคูํ ๑๐๐ ๑๘๕ ๑๕๓ ๓๓๘ 
๗ บ๎านหลุมข๎าว ๒๐๖ ๔๒๑ ๔๑๑ ๘๓๒ 
๘ บ๎านนาดี ๑๙๕ ๓๓๕ ๓๘๐ ๗๑๕ 
๙ บ๎านนาดี ๒๒๕ ๓๙๗ ๔๐๙ ๘๐๖ 

รวม ๑,๕๔๓ ๒,๘๒๒ ๒,๙๒๘ ๕,๗๕๐ 

 
 
 
 



 

 

-๗- 
การประกอบอาชีพของประชากรในต าบลนาดีสํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านเกษตร  ซึ่งมี

จ านวนมากถึงร๎อยละ  ๙๐  ของครัวเรือน  โดยประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  คือการปลูกข๎าว  ซึ่งท าการ
เพาะปลูกปีละ  ๒  ครั้ง  และอาชีพเสริม  คือการเลี้ยงสัตว์ 
 ๒.๔ สภาพทางสังคม 
   การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   ๓ แหํง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แหํง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๔ แหํง 
  - ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน  ๑ แหํง 
  - ห๎องสมุดประชาชน   ๑ แหํง 

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

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สมาชิก อปพร.        ๑๒๔      นาย 

   -  อาสาสมัครต ารวจชุมชน   ๑๖    นาย 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตารางการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 

ประเภทการใช๎ที่ดิน 
จ านวนพื้นที ่

ไร ํ
บริเวณเกษตรกรรม 

- ปลูกข๎าว 
- ท าสวน 
- ไรํนาสวนผสม 
- บํอเลี้ยงปลา 
- เลี้ยงสตัว ์

๑๓,๒๓๖ 
๑๐,๗๔๓ 
๑,๒๘๖ 
๗๓๕ 
๔๑๐ 
๖๒ 

 
 
 
 



 

 

-๘- 
ตารางแสดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

ล าดับที่ ที่สาธารณะประโยชน์ หมูํที่ 
เนื้อท่ี 

ไรํ /งาน / ตร.ว. 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

โคกบ๎านหวาย 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
ศาลากลางบ๎าน 
หนองโดน 
ปุาช๎า 
ปุาช๎า 
หนองบ๎านนาดี 
ปุาช๎า 
หนองเบน 
ดอนอารักษ์ 
โนนขํา 

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

หมูํที่ ๘-๙ 
บ๎านขมิ้น 
หมูํที่  ๗ 
บ๎านขมิ้น 
หมูํที่ ๗ 

๔๒๙ ไรํ 
๖๔  ตารางวา 
๒๓  ตารางวา 

๑  งาน 
๒ ไรํ 
๕ ไรํ 

ประมาณ ๓  งาน 
ประมาณ  ๑ งาน 

๗๓  ไรํ 
๒๑ – ๒ – ๒๐ 

๓๕-๐-๓๕ 
๑๓๒-๒-๖๐ 

๔-๑-๙๐ 
๒๐ ไรํ 

๑๙-๑-๓๘ 
ประมาณ ๕ ไรํ 

 
 
 
 
 
 
ที่ราชพัสดุ 
ที่ของวัดกลางสีมาราม 
 
วัดปุามุจรินทร์ 
วัดปุาราชธรรมานุวัตร 
 
 
 
โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๙- 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

สภาพปัญหา  ความต้องการ  นโยบายและศักยภาพ 
…………………………….. 

  ๑.  สภาพปัญหา 
๑.๑  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน   (ปัญหาคมนาคม) น้ า ไฟฟูา ความปลอดภัย  

๑.๑.๑ การคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านไมํสะดวก คือ หมูํ ๑ – ๙ 
๑.๑.๒ แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรมีไมํเพียงพอ คือ หมูํที่ ๑ – ๙ 
๑.๑.๓ ประชาชนไมํมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง คือ    
         หมูํที ่๖,๗,๘,๙ 
๑.๑.๔ น้ าทํวมพื้นที่ท าเกษตรเป็นบางปี คือ หมูํ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๑.๒  ปัญหาคุณภาพชีวิต  (ปัญหาด๎านสุขภาพ  การศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล๎อม) 

๑.๒.๑  ปัญหาขยะ มลภาวะและสิ่งแวดล๎อม 
๑.๒.๒  ประชาชนจบการศึกภาคบังคับไมํได๎เรียนตํอหรือฝึกงานด๎านอาชีพ 

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

๒.  ความต้องการของประชาชน 
๒.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๒.๑.๑  มีการคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านมีความสะดวก มีถนนคอนกรีตครบทุกสาย 
 ๒.๑.๒  มีแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอทั้งฤดูฝนและฤดูแล๎ง 
 ๒.๑.๓  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินของตนเองเพ่ือใช๎เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการ 
          ประกอบอาชีพการเกษตรและอ่ืน ๆ  

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



 

 

-๑๐- 
๓ .ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

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

 
    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. หน่วยงานราชการมีการประสานงานที่เข้มแข็ง 
8. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีวิธี

ชีวิตแบบเกษตรกรและใช้ภูมปัญญาท้องถิ่น 

1. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อภาคการเกษตรส่งเสริม
การเกษตร 

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

ผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน เช่น มะม่วงตาม
ฤดูกาล สูงขึ้น 

6. ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พ้ืนที่การเกษตรในบางส่วนระบบชลประทาน

ในการท้าการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
3. สินค้าการเกษตรที่จา้หน่ายเปน็วัตถุดิบมีราคาต่า้ 
4. แหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
5. ผลผลิตขาดคุณภาพ มีสารพิษตกค้าง 
6. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้า

อย่างไร้ทิศทางขาดการวางแผน 
7. ปริมาณผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่้า เช่นมัน

ส้าปะหลัง 
8. เกษตรกร ขาดทักษะ เทคโนโลยี่การผลิตที่ดี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาท่ีไม่แน่นอน
และข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

2. ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

4. ภัยคุกคามด้านโรคทางการเกษตร โรคพืชและ
แมลงต่างๆส่งผลกระทบต่อการผลิตและ
คุณภาพผลผลิต 

5. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมีความขัดแย้งทาง
การเมือง 

 
 
 



 

 

-๑๑- 
 

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. มีหน่วยกู้ชีพนา้ส่งผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาล 
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. มีนโยบายที่เอื้อต่อการจัดสวัสดกิารสังคม 

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

ต้องไปทา้งานตา่งถิ่น 
3. ขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่และองค์

ความรู้ท้องถิ่น 
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 

 
 
 
 
 



 

 

-๑๒- 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. มีทรัพยากรทางน้้าที่เอ้ือต่อการเกษตร 
2. มีทรัพยากรปุาไม้จ้านวน 3 แห่ง 
3. มีทรัพยากรดินที่เอ้ือต่อการเกษตร 
4. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ้านวยต่อการท้าการเกษตร 

1. นโยบายรัฐเอื้อต่อการสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์      
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีหน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนในการ 
    ช่วยเหลือด้านต่างๆ 
3. ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ 
4. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
    อนุรักษ์ 

จุดอ่อน ( Weakness) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. พ้ืนที่การเกษตรในบางส่วนทรัพยากรน้้าใน

การท้าการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
3. แหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรม 
4. มีสารพิษตกค้างในดิน 
5. ทรัพยากรปุาไม้มีจ้านวนน้อย 
 

1.  ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการ 
     เปลี่ยนแปลง 
2. มีการลักลอบตัดต้นไม้ 
3. มีการใช้สารเคมีมากขึ้น 
4. การเมืองที่ไม่แน่นอนและยังมีความขัดแย้งทาง

การเมืองท้าให้ไม่เห็นความส้าคัญต่อการพัฒนา
และการอนุรักษ์ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส(Opportunity) 

1. มีการจัดระบบการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
ภายในหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมคัด
กรองสอดส่องและมีการเข้าร่วมเวรยามหมู่บ้าน 

2. มีสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สังคม 

3. ครอบครัวให้ความส้าคัญกับความสงบเรียบร้อย 
4. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเครื่องมือในการ

บริหารก้ากับดูแล 
5. มีการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมีการมี

ส่วนร่วม 
6. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถสร้างองค์

ความรู้ 
8. มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้ความรู้และการเข้า

ควบคุม 

1. ต้าบลนาเชือกอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง
ทางด้านการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม 

2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม
และความมั่นคง 

 
3. มีองค์กรที่ให้บริการสาธารณะเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งในงานสังคม 
4. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อการจัด

ระเบียบสังคม 
5. มีการถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆ 
6. มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐ

เกี่ยวกับการบริการสังคมและความมั่นคง 
7. มีงบประมาณสนับสนุนทางภาครัฐในด้านความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 

 
 



 

 

-๑๓- 

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

ไปท้างานต่างถ่ิน 
3. ขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์

ความรู้ท้องถิ่น 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์
5. ประชาชนขาดจิตส้านึกความมั่นคงและการ

จัดระเบียบสังคม 
6. การบรูณาการของทุกภาคส่วนในด้าน

ครอบครัวและสังคมไม่มีความต่อเนื่อง 
7. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในด้าน

สังคมไม่เพียงพอ 

1. รายได้ของประชาชนท้าเป็นต้นเหตุการณ์ก่อ
ความไม่สงบและปัญหายาเสพติด 

2. ค่านิยมในการท้าให้เป็นปัญหาความมั่นคง 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านความมั่นคง

ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการต่อได้ 
4. ประชาชนมีความแตกความสามัคคี 
5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่้าหรือชะลอเป็นสาเหตุ

ปัญหาความม่ังคง 
6. ปัญหาสังคม ความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาสุขภาพ 
7. สื่อให้ความสนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมน้อย

เกินไป 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

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



 

 

-๑๔- 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ๑.  โอกาส 
         ๑.  แนวนโยบายการชํวยเหลือจากหนํวยงานของรัฐในหลายโครงการ เชํน การรับจดทะเบียนคนยากจน
และปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่ใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับน าไปแก๎ปัญหาในภาพรวม 
         ๒.  มีพ้ืนที่ติดกับชุมชนเมือง เชํน อ าเภอยางตลาด ตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ท าให๎ประชาชนได๎รับรู๎ขําวสารที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 
๒.  อุปสรรค 
        ๑.  ภัยธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าทํวม ท าให๎พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกไว๎ได๎รับความเสียหาย 

๒.  การรับเอาวัฒนธรรมจากชุมชนในเมืองและเมืองหลวงเข๎ามาใช๎ในการด ารงชีวิตมากขึ้น เชํน การเห็น
แกํตัวมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบผู๎อ่ืน 

๓.  การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลาง และกลุํมนายทุน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๕-     
   บทที่ ๓  

            สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ในแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลประจ าปี  ขององค์การบริหารสํวน

ต าบลนาดีได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลไว๎  ๖  ยุทธศาสตร์  ๑๑  แนวทางพัฒนา  ๑๐๐ 
โครงการ งบประมาณจ านวน  ๒๒,๒๙๕,๖๑๙.๑๒   บาท แยกเป็น 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

๑.ด๎านการบริหารการปกครอง ความ
มั่นคง การอ านวยการ ความยุตธิรรม 

๑.๑ แนวทางการพฒันาองค์กรและ
บุคลากรในท๎องถ่ินและการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี
๑.๒ แนวทางการรักษาความ สงบ
ภายใน 

 
 
 

๔๘ 
 
 

๖ 

 
 
 
๗๗.๔๒ 

 
 

๖๖.๖๗ 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

๑๔ 
 
 

๓ 

 
 
 
๒๒.๕๘ 

 
 

๓๓.๓๓ 

 
 
 

๖๒ 
 
 

๙ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒. ด๎านทรัพยากรมนษุย์และ
สิ่งแวดล๎อม 
๒.๑ แนวทางการพฒันา ด๎าน
สาธารณสุข 
๒.๒ แนวทางการพฒันา  ด๎านสงัคม 
 ๒.๓ แนวทางการพฒันาด๎านศาสนา  
ประเพณี  และวฒันธรรม 
๒.๔ แนวทางการพฒันาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๗ 
 

๗  

 
 

๖๐.๐๐ 
 

๖๐.๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๓๓.๓๓ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 

๒ 
 

๒ 
 
- 
 

๒ 

 
 
๔๐.๐๐ 

 
๔๐.๐๐ 

 
๑๖.๖๖ 

 
๖๖.๖๗ 

 
 

๕ 
 

๕ 
 

๗ 
 

๓ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๓. ด๎านผังเมืองและการใช๎ที่ดนิเพื่อ
การเกษตร 

๓.๑ การพัฒนาผงัเมืองและการใช๎ที่ดิน
เพื่อการเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพฒันาด๎านแหลํงน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบ 
บูรณาการ 

 
 
 
- 
- 
 

๑ 

 
 
 
- 
- 
 

๕๐.๐๐ 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 

๑ 

 
 
 
- 
- 
 

๕๐.๐๐ 

 
 
 
- 
- 
 

๒ 

 
 
 
- 
- 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๖- 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่

ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๔. ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท๎า ทํอระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านการสร๎างชุมชน
ปลอดยาเสพยต์ิดและอาชญากรรม 

 
 

 
๒๐ 

 
๒ 
 

 
 
 

๙๕.๒๔ 
 

๔๐.๐๐ 

 
 
 
- 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑ 
 

๓ 
 

 
 
 

๔.๗๖ 
 
๖๐.๐๐ 

 

 
 
 

๒๑ 
 

๕ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕. ด๎านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและสํงเสริมการ
พัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 

 
๑ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 

 
๑๐๐ 

๖. ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสน เทศและ
การกระจายข๎อมูลขําวสาร 

 
 

๖ 
 

๒ 

 
 
๗๕.๐๐ 

 
๖๖.๖๒ 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

๒ 
 

๑ 

 
 
๒๕.๐๐ 

 
๓๓.๓๓ 

 
 

๘ 
 

๓ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๗๖.๓๔ - - ๓๑ ๒๓.๖๖ ๑๓๑ ๑๐๐ 

 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  องค์การบริหารสํวนต าบลนาดีได๎ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนต าบลไว๎  ๖  ยุทธศาสตร์  ๑๑  แนวทางพัฒนา  ๑๐๐  โครงการ งบประมาณจ านวน  
๒๒,๒๙๕,๖๑๙.๑๒  บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง 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 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
จ านวน  ๑ โครงการ     งบประมาณ                 ๒๐,๐๐๐ บาท  
ยุทธศาสตร์  ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 
 

 
 



 

 

-๑๗- 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 ๑. จุดแข็ง (Strengths) ได้แก ่
  ๑.๑  บุคคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งเน้นและมทีัศนคติที่ดตี่อการท้างาน 
  ๑.๒  องค์กรมีการบริหารเป็นทีย่อมรับของส่วนราชการและประชาชน 
  ๑.๓  มีระบบการบริหารงานที่ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนความโปร่งใสในสังคม 
  ๑.๔  มีระบบการท้างานที่เอ้ือต่อสังคมและประชาชนโดยมีนโยบายในการท้างานที่ 
  มุ่งมั่นในเร่ืองประโยชนส์ุขของประชาชน 
  ๑.๕  มีการวางแผนการดา้เนินงานทีช่ัดเจนและต่อเนื่อง 
  ๑.๖  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ๑.๗  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นวิชาการและประสบการณ์ 
  ๑.๘  เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง 

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) ไดแ้ก่ 
  ๒.๑  มีอัตราก้าลังจา้นวนมากและจัดโครงสร้างไม่เหมาะกับงาน 
  ๒.๒  บุคลากรส่วนใหญ่ปฏบิัติงานเชิงรบัมากกว่าเชงิรุกท้าให้ขาดการใช้ความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.๓  ขาดเครือข่ายการท้างานแบบบูรณาการ 
๒.๔  ขาดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความชา้นาญเฉพาะดา้นให้แก่ผู้ปฏิบัต ิ
๒.๕  การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันางานยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
๒.๖  บุคลากรยังขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน 
๒.๗  งบประมาณที่ใช้ดา้เนินงานไม่เพียงพอต่อการท้างานเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๘  ขาดการประชาสัมพันธ์ทีด่ี 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
๑. โอกาส (opp0atumitties) 

๑.๑ ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ ได้รับการสนบัสนุนจากหนว่ยงานอืน่อย่างดี 
๑.๓ บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้อยู่อย่างสม่้าเสมอ 
๑.๔ มีการปฏิรูประบบราชการ 
๑.๕ ผู้บริหารท้องถิ่นมีศักยภาพในการติดต่อประสานงาน 

๒. อุปสรรค (Threats) ได้แก ่
๒.๑ ยังขาดความต่อเนื่องในการประสานงานจัดการ 
๒.๒ งบประมาณอุดหนนุไม่เพียงพอ 
๒.๓ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในเชิงลบ 
๒.๔ โครงการขนาดใหญ่ขาดงบประมาณสนบัสนนุ 
๒.๕ องค์กรในพื้นที่ยังขาดความร่วมมือที่ดี 
๒.๖ ภาวะเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงท้าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง 
๒.๗ ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทา้ให้เป็นอุปสรรคในการพฒันา 
๒.๘ การจัดสรรงบประมาณล่าช้าทา้ให้ไม่สามารถด้าเนนิการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ทันท่วงท ี

 



 

 

-๑๘- 

บทที่ ๔ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 
 

@   วิสัยทัศน์ต าบล 
     @    พันธกิจต าบล 
     @    เป้าประสงค์ต าบล 
     @    ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล 
 

@  กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 
   @ สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
 

 
 

     
 

     
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๙- 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๐- 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
.......................….. 

 
๑.  นโยบาย 

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

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

๑.๓.๑ สํงเสริมให๎มีการประกอบอาชีพเสริม หรืออุตสาหกรรมและพัฒนาการหัตกรรมในครัวเรือน   
        พร๎อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 

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

๑.๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล๎อมให๎เป็นสถานที่พักผํอน ปลูกไม๎ 
 ๑.๔.๒ สํงเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เชํน ประเพณีสงกรานต์ประเพณี 
                   แหํเทียนเข๎าพรรษา เป็นต๎น 
 ๑.๔.๓ สํงเสริมการปลูกปุาตามสองข๎างถนนลูกรัง หัวไรํ ปลายนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของปุาไม๎ 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๑- 
 
    ๑.๕ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๕.๑ ปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อรองรับการให๎บริการประชาชนอยํางมี 
                   ประสิทธิภาพ 

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

๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํและมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให๎มีคุณภาพและมีสุขภาพถ๎วน 
             หน๎า สามารถพ่ึงตนเอง ทางด๎านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได๎ 
     ๒.๓  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรายได๎ และ การมีงานท า ลดปัญหาการอพยพไปท างานตํางจังหวัด 
     ๒.๔  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให๎คงอยูํตํอไป 
     ๒.๕  เพ่ือรองรับการให๎การบริการประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. ล าดับความส าคัญ  
     ๓.๑  การคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านและภายในหมูํบ๎านไมํสะดวกเนื่องจากผิวจราจรช ารุด/ถนนคอนกรีตยังไมํ   
            ครบทุกสาย 
     ๓.๒  การขาดแคลนแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ๓.๓  แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ในพ้ืนที่ไมํเพียงพอตลอดทั้งปี ต๎องหาซื้อจากหมูํบ๎านอื่น 
     ๓.๔  ผลผลิตทางการเกษตร ราคา รายได๎ตกต่ าไมํคุ๎มทุนการผลิต และไมํมีตลาดรองรับ 
     ๓.๕  การบริการสาธารณสุขในหมูํบ๎านไมํตํอเนื่องเพราะ อสม.ที่ท าหน๎าที่ให๎บริการไมํได๎มีการ 
            อบรมอยํางตํอเนื่อง 
พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณี     
    อันดีงามของท้องถิ่น 
 ๒. ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยประสานงานกับชุมชนและ     
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๕. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมนาภิบาล 
 ๖. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๗. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๒- 
 
จุดมุ่งหมาย 
 ๑. ยกระดับการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 ๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน 
 ๓. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสารศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ๕. ลดภาระการขาดแคลนน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 ๖. ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๘. ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 ๙. การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
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 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๘  การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
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 



 

 

-๒๓- 
๓.๖  ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือค่ายด้านการตลาด 
๓.๗  การวิจัยและการพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา 

๔.  การพัฒนาการท่องเที่ยว  
๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๒  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๓  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๔  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
๔.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  
ด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
๔.๖  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ๑.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๑  ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ๑.๒  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
       ๑.๓  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 
    ประชาชน 
       ๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
       ๑.๕  การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
       ๑.๖  สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
       ๑.๗  การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งชุมชน 
       ๑.๘  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       ๑.๙  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งครอบครัว 
       ๑.๑๐  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       ๑.๑๑  สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ๑.๑๒  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๑.๑๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
       ๑.๑๔  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน 
       ๑.๑๕  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๑.๑๖  การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
       ๑.๑๗  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
       ๑.๑๘  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
       ๑.๑๙  ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๑.๒๐  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา      
        ๒.  การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 

        ๒.๑  เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
            ๒.๒  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
            ๒.๓  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
            ๒.๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
            ๒.๕  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      



 

 

-๒๔- 
                      
            ๒.๖  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

       ๒.๗  การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
       ๒.๘  ส่งเสริมวจิัยและพัฒนา 

         ๓.  การพัฒนาไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๑  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
      ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
      ๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
      ๓.๔  การเชื่อมโยงไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒธนธรรม 
      ๓.๕  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
      ๓.๖  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิประเทศและระหว่างประเทศ 
      ๓.๗  การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
      ๓.๘  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๙  ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
      ๓.๑๐  ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
      ๓.๑๑  เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
      ๓.๑๒  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
      ๓.๑๓  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
        ๔. การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
      ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
      ๔.๒  เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
      ๔.๓  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
      ๔.๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
      ๔.๕  การพัฒนาความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน 
      ๔.๖  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระห่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
      ๔.๗  การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
      ๔.๘  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  
            ด้านบริการและการท่องเที่ยว 
      ๔.๙ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่นการท่องเที่ยว 
            เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพฯ 
      ๔.๑๐  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
      ๔.๑๑  ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
               ๔.๑๒   ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความม่ันคงในพื้นที่ท้ากิน และเพ่ิม 
                        ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
      ๔.๑๓  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 



 

 

-๒๕- 
 
          ๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๕.๑  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
      ๕.๒  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ๕.๓  พัฒนาด้านผังเมือง 
      ๕.๔  พัฒนาระบบการจัดการน้้า 
      ๕.๕  พัฒนาระบบพลังงาน 
      ๕.๖  พัฒนาระบบก้าจัดขยะ 
      ๕.๗  พัฒนาระบบสื่อสาร 
      ๕.๘  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
          ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๑  ส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ๖.๒  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     ๖.๓  ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 
     ๖.๔  ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่มปุาชุมชน  อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
สนับสนุนจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
     ๖.๕  เสริมสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการระบบก้าจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทางอากาศ
โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๖  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้้า
เสียชุมชน 
     ๖.๗ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
     ๖.๘  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
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 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์จ้าหน่ายผลผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๑  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๓  การบริหารจัดการและเชื่อมโยงองค์กรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 



 

 

-๒๖- 
 
๒.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน
การค้า การบริการและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมและกระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓.๑  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
๓.๒  ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
๓.๔  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน 
๓.๕  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๓.๗  ส่งเสริมการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๘  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
๓.๙ จัดระบบสวัสดิการชุมชน 
๓.๑๐ ส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
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 เสียหายและเป็น
ถนนลูกรังใช๎สัญจรไดบ๎างฤดูกาล 

๑. ปรับปรุงเป็นถนนมาตรฐาน โครงการสร๎าง
ถนนคอนกรีตและลาดยางแอสฟสัต์ เพื่อให๎
สามารถใช๎ได๎ทุกฤดูกาล 
๒. สร๎างถนนเช่ือมทุกหมูํบ๎านภายในต าบล 

๒ การรักษาความสะอาด 
ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ไมํมีที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกลู 
ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีดตีํอการ
ก าจัดขยะ 

๑. จัดหาที่ก าจัดขยะ พัฒนาระบบการก าจัด
ขยะ สํงเสริมการปลูกจติส านึกท่ีดขีอง
ประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล๎อม 

๓ ขยายและติดตั้งระบบ
ไฟฟูาสาธารณะ 

๑. ประชาชนไมํมไีฟฟูาให๎แสงสวําง 
๒. การขยายเขตหมูํบ๎านกว๎างขึ้น 

๑. ติดตั้ง/ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ 
๒. ซํอมแซมชุดโคมไฟฟูาสาธารณะ 

๔ เรํงรัดและแกไ๎ขปัญหา
หนี้สินของเกษตรกร 

๑. เกษตรกรมรีายได๎น๎อย ต๎องกู๎ยมื
เงินจากแหลํงเงินก๎ูทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเป็นเงินทุนในการเกษตร 

๑. จัดหาแหลํงเงินก๎ูดอกเบีย้ต่ าและผํอนช าระ
ระยะยาวให๎เกษตรกร 
๒. ปลดเปลื้องหนีส้ินให๎เกษตรกร 

๕ สํงเสริมการพัฒนาสตรี 
สวัสดิการผูส๎ูงอายุ ผู๎พิการ 

๑. ผู๎สูงอายุไมมํีเบี้ยยังชีพและรายได ๎
๒. กลุํมสตรีขาดการสํงเสรมิด๎านอาชีพ 

๑. จัดสรรเบี้ยยังชีพให๎ผูส๎ูงอายุ ผูพ๎ิการ 
๒. สํงเสริมให๎ความรู๎กับกลุํมสตรี 

 
 
 



 

 

-๒๗- 
 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

ปัญหาความต้องการ 
นโยบายหรือศักยภาพ 

สาเหตุของปัญหาหรือประเด็นของ
ความ 

ต้องการนโยบายหรือศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๖ 

 
พัฒนา/จัดหาแหลํงน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 
๑. ไมํมีแหลํงน้ า 
๒. คลองธรรมชาติตื้นเขิน 
๓. ไมํมีฝายเก็บน้ า 

 
๑. สร๎างอํางเก็บน้ า 
๒. ขุดลอกคลองธรรมชาต ิ
๓. สร๎างฝายเก็บน้ า 

๗ แหลํงเงินทุน/กองทุนเพื่อ
การเกษตร 

๑. เกษตรกรไมํมีเงินกองทุนเพื่อ
การเกษตร 

๑. หาเงินทุนเพื่อกํอตั้งกองทุนส าหรับ
เกษตรกร สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกร 

๘ บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสีย/ระบบระบายน้ า 

๑. การประกอบอุตสาหกรรมทางการ
เกษตร ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีดตีํอ
การดูแลสังคม 

๑. ประสานผู๎ประกอบการ/อุตสาหกรรมใหม๎ี
การควบคุม ฝึกอบรมปลูกจิตส านกึท่ีดีตํอ
ชุมชน 

๙ ข๎อมูลขําวสาร/เสียงตาม
สาย/การประชาสัมพันธ ์

๑. ไมํมีการประชาสมัพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารให๎ประชาชนไดร๎ับรู๎ ขาดแหลํง
กระจายขําวจากสํวนกลาง 

๑. กํอสร๎าง/ปรับปรุงระบบกระจายขําว/
ประชาสมัพันธ์ให๎ประชาชนรับรู ๎
๒. บริการข๎อมูลทางอินเตอร์เนตท ์

๑๐ พัฒนาแหลํงน้ าเพือ่
อุปโภคและบรโิภค/ระบบ
ประปา 

๑. ไมํมีถังเก็บน้ า 
๒. ไมํมีแหลํงน้ า 

๑. สร๎างถังเก็บน้ า คสล. ขุดเจาะบอํบาดาล 
สระน้ า บํอน้ าตื้นและสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน 

๑๑ บ ารุงรักษา/จัดหาที่ดินไว๎
ใช๎สาธารณะประโยชน ์

๑. ไมํมีที่ดินสาธารณประโยชน์ ๑. จัดหางบประมาณเพื่อซื้อที่ดินสาธารณะ 

๑๒ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน-ชีวิต 

๑. ประชาชนขาดสวัสดิภาพในชีวิต
และทรัพยส์ิน โจรกรรมทรัพยส์ินทาง
การเกษตร 

๑. ประสานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ จัดตัง้สายตรวจ
ชุมชน อาสาสมัครชุมชน  
๒. จัดตั้งปูองยามรักษาการณ์หมูํบา๎น 

๑๓ สํงเสริมกลุมํอาชีพฤดู
วํางงาน 

๑. ประชาชนไมํมีรายได๎ในชํวงหลังฤดู
การเก็บเกี่ยว 

๑. สํงเสริมการสร๎างแหลํงงานในพ้ืนท่ี 
๒.สํงเสรมิการประกอบอาชีพเสริม 
๓.พัฒนาสํงเสริมการประกอบอาชีพของกลุํม
สตร ี

๑๔ สํงเสริมผลผลิตทางการ
เกษตร/ตลาดรองรับ 

๑.คุณภาพของพืชผลทางการเกษตรไมํ
มีคุณภาพ 
๒. สภาพปัญหาของดิน 

๑. สํงเสริมการปลูกพืชให๎เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒. ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๒๘- 

 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

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

๔.๓ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาจากปัญหา 

สภาพปัญหาตําง  ๆ  ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาดี  ดังนี้ 
 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 

๑. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ  ความไมํตํอเนื่องของการจัดหาบุคคล 
๒. ขาดเครื่องมือ  วัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการของ  อบต. 
๓. การจัดสรรงบประมาณสัดสํวนไมํเพียงพอและตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่นในการแก๎ไขปัญหา 
๔. สภาพการเจริญเติบโต  ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑. ราษฎรขาดการรวมกลุํมกันอยํางเข๎มแข็ง 
๒. ชุมชนขาดการวางแผน 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
๑. ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดตํอ  เชํน  ไข๎เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ๎า 
๒. ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่มีอยูํบ๎าง 
๓. ปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของท๎องถิ่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมเป็นบํอไมํได๎มาตรฐาน 
๒. ปัญหาเกี่ยวกับรํองระบายน้ าไมํเพียงพอ 
๓. ไฟฟูาสวํางสาธารณะยังไมํทั่วถึงทุกจุด 
๔. ปัญหาระบบประปายังไมํทั่วถึงและไมํสะดวกและไมํได๎มาตรฐานพอ 

 
 
 



 

 

-๒๙- 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

๑. ขาดแหลํงน้ าที่ใช๎ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
๒. ขาดแหลํงน้ าเก็บกักน้ าเพ่ือใช๎ในหน๎าแล๎ง 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 

๑. ความไมํตํอเนื่องในการวางแผน  ปฏิบัติอยํางจริงจัง 
๒. บุคลากร  เครื่องมือไมํเพียงพอในการตํอการให๎บริการ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

๑. ปัญหาเรื่องการรับรู๎ขํางสารทางราชของประชาชน 
๒. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓. ปัญหาเรื่องการจัดท าข๎อมูล  ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช๎ในการจัดเก็บราบได๎ของ  อบต. 
๔. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
๕. ปัญหาเรื่องประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. วัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาไมํเพียงพอ  
๒. หนํวยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๒. ความเจริญเติบโตทางการเกษตรสร๎างมลภาวะ 
๓. เกิดปัญหาอุทกภัยในชํวงฤดูฝน 
๔. เกิดปัญหาภัยแล๎ง 

แนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีสามปี 

- เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
- เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในงบประมาณประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได๎ทันทีเม่ือได๎รับงบประมาณ  
ดังนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลนาดีได๎ด าเนินการวางแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาท๎องถิ่น

สํวนใหญํครอบคลุมไปทุกแผนสาขาการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ  เชํน  การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎เกิดความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร๎อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให๎การ
บริการด๎านสาธารณูปโภค เชํน  ถนนหนทาง  ไฟฟูาอาคารและสาธารณะ  รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการ
พัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 

 
 
 
 



 

 

-๓๐- 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสาขาการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
๑. สร๎างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียม มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ทุกภาค
สํวนได๎รับการเสริมพลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส 
เป็นธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู๎ ความคิด สร๎างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร๎างความม่ันคงด๎านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
พร๎อมสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 

๔. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
รวมทั้งสร๎างภูมิคุ๎มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 
 

๒.๒  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้ 
๑. บ๎านเมืองนําอยูํ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความเข๎มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น และมีการบูรณาการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมมากข้ึน 

๔. สร๎างกลไกตรวจสอบความโปรํงใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

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

 
 
 
 



 

 

-๓๑- 
๒.๔ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  

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

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

๒.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
๑. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
๑.๑ แนวทางการพฒันาองค์กรและบุคลากรในท๎องถ่ินและการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
๒. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพฒันาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการน ามาใชป๎ระโยชน์ 
๒.๒  แนวทางการพฒันาด๎านสาธารณะสุข 
๒.๓ แนวทางการพฒันาด๎านสังคม 
๒.๔ แนวทางการพฒันาด๎านการขจัดความยากจน 
๒.๕ แนวทางการพฒันาด๎านสิ่งแวดล๎อม 

๓. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดนิเพ่ือการเกษตร 
๓.๑ พัฒนาการผงัเมืองบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๒ แนวทางการพฒันาด๎านแหลํงน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 

๔. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการพฒันาโครงสรา๎งพื้นฐาน  การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอ     
      ระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพฒันาด๎านจิตใจและคุณธรรม 
๔.๓ แนวทางการพฒันาด๎านการสร๎างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 

๕. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพฒันาและสํงเสริมการพัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 
๕.๒ แนวทางการพฒันาสํงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพฒันาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพฒันาระบบสารสนเทศและการกระจายข๎อมูลขําวสาร  

 
 
 
 



 

 

 

๓๒ 
บทที่ ๕  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.ด๎านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การ
อ านวยการ ความยุติธรรม 
๑.๑แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรใน
ท๎องถิ่นและการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
๑.๒ แนวทางการรักษาความสงบภายใน 

 
 

๗๐ 
 

๑๑ 

 
 

๑๔,๒๔๑,๖๔๐ 
 

๗,๗๒๐,๐๐๐ 

 
 

๗๐ 
 

๑๑ 

 
 

๑๔,๒๔๑,๖๔๐ 
 

๗,๗๒๐,๐๐๐ 

 
 

๗๐ 
 

๑๑ 

 
 

๑๔,๒๔๑,๖๔๐ 
 

๗,๗๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๑๐ 
 

๓๓ 

 
 

๔๒,๗๒๔,๙๒๐ 
 

๒๓,๑๖๐,๐๐๐ 
๒. ด๎านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านการขจัดความยากจน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด๎านศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรม 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 

 
๙ 

๑๒ 
๑๗ 

 
๕ 

 
๘๙๐,๐๐๐ 

๒,๒๗๐,๐๐๐ 
๖๕๑,๐๐๐ 

 
๑,๑๖๔,๐๐๐ 

 
๙ 

๑๒ 
๑๗ 

 
๕ 

 
๘๙๐,๐๐๐ 

๒,๒๗๐,๐๐๐ 
๖๕๑,๐๐๐ 

 
๑,๑๖๔,๐๐๐ 

 
๙ 

๑๒ 
๑๗ 

 
๕ 

 
๘๙๐,๐๐๐ 

๒,๒๗๐,๐๐๐ 
๖๕๑,๐๐๐ 

 
๑,๑๖๔,๐๐๐ 

 
๒๗ 
๓๖ 
๕๑ 

 
๑๕ 

 
๒,๖๗๐,๐๐๐ 
๖,๘๑๐,๐๐๐ 
๑,๙๕๓,๐๐๐ 

 
๑,๔๙๒,๐๐๐ 

๓. ด๎านผังเมืองและการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตร 
๓.๑ พัฒนาการผังเมืองและการใช๎ที่ดินเพ่ือ
การเกษตร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านแหลํงน้ า 
๓.๓ การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 

 
๑ 
 

๑๔ 
๘ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๗๓๕,๐๐๐ 

๕๙๘,๐๐๐ 

 
๑ 
 

๑๔ 
๘ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๗๓๕,๐๐๐ 

๕๙๘,๐๐๐ 

 
๑ 
 

๑๔ 
๘ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๗๓๕,๐๐๐ 

๕๙๘,๐๐๐ 

 
๓ 
 

๔๒ 
๒๔ 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
๓๘,๒๐๕,๐๐๐ 
๑,๗๙๔,๐๐๐ 



 

 

 

๓๓ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด๎านการสร๎าง   
ชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 

 
 

๑๓๔ 
 
 

๑๒ 

 
 

๘๗,๖๔๖,๔๐๐ 
 
 

๙๔๐,๕๐๐ 

 
 

๑๓๔ 
 
 

๑๒ 

 
 

๘๗,๖๔๖,๔๐๐ 
 
 

๙๔๐,๕๐๐ 

 
 

๑๒๔ 
 
 

๑๒ 

 
 

๘๗,๖๔๖,๔๐๐ 
 
 

๙๔๐,๕๐๐ 

 
 

๔๗๑ 
 
 

๓๖ 

 
 

๒๖๒,๙๓๙,๒๐๐ 
 
 

๒,๘๒๑,๕๐๐ 

๕. ด๎านเศรษฐกิจฐานราก 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาและสํงเสริม
การพัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 

 
๘ 

 
๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖ 

 
๓,๑๘๐,๐๐๐ 

๖. ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
๖.๒ แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการกระจายข๎อมูลขําวสาร 

 
 

๑๘ 
๗ 

 
 

๒,๐๔๓,๔๔๐ 
๑๗๔,๐๐๐ 

 
 

๑๘ 
๗ 

 
 

๒,๐๔๓,๔๔๐ 
๑๗๔,๐๐๐ 

 
 

๑๘ 
๗ 

 
 

๒,๐๔๓,๔๔๐ 
๑๗๔,๐๐๐ 

 
 

๕๔ 
๒๑ 

 
 

๖,๑๓๐,๓๒๐ 
๕๒๒,๐๐๐ 

 
 

๓๔ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบรหิารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความ
ยุติธรรม 

แนวทางท่ี ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดฝึกอบรมสัมมนาและ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ บุคลากรมีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 

๒. โครงการเตรียมการเลือกตั้ง 
ท๎องถิ่น(กรณีแทนต าแหนํง       
ที่วําง)/ครบวาระ 

เพ่ือเตรียมความพร๎อมใน 
การเลือกตั้งท๎องถิ่น 
(กรณีแทนต าแหนํงที่วําง)/ 
ครบวาระ 

ด าเนินการเลือกตั้ง
ท๎องถิ่น  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีความพร๎อมใน
การด าเนินการ
เลือกตั้ง  

ส านักปลัดฯ 

๓. โครงการจํายคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ โดยการสํง
บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ตําง ๆ 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของ 
ผู๎บริหาร พนักงาน ส.อบต.
นาดี  

บุคลากรมีคุณภาพและ
สามารถให๎บริการ
ประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎
และสามารถน ามา
พัฒนางานให๎มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองชําง 

 
 



 

 

 

๓๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบรหิารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 

แนวทางท่ี ๑ ดา้นพฒันาองคก์รและบุคลากรในทอ้งถ่ิน  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕. โครงการจดัท าเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ีสํวน 
รํวมในการบรหิาร 
กิจการของ อบต. 

จัดประชุมชาคมหมูํบ๎าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การบริหารกิจการของ 
อบต. 

ส านักปลดัฯ 

๖. โครงการจดัเก็บข๎อมลู
พื้นฐานเพื่อใช๎ในการสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน 
(จ.ป.ฐ.)  

เพื่อส ารวจข๎อมลูเบื้องต๎น 
เกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และรายได๎ของประชากรต าบล
นาด ี

จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐานเพื่อ
ใช๎ในการสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
(จ.ป.ฐ.)  

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐   มีการจัดเก็บข๎อมลู                
  จ.ป.ฐ. อยํางดีและเป็น   
  ระเบียบ 

ส านักปลดัฯ 

๗. โครงการจัดตั้ง
งบประมาณชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 

เพ่ือจะได๎ชํวยเหลือผู๎ประสบ 
ภัยธรรมชาติได๎ทันเวลา 

ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติได๎ทันเวลา 

ส านักปลัดฯ 

๘. โครงการจํายคําตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี)  

เพื่อจํายเป็นคาํตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ ให๎แกํ พนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง 
อบต.นาด ี

พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง อบต.
นาด ี

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง 
อบต.นาดี ได๎รับ
คําตอบแทน 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองชําง 

 
 
 



 

 

 

๓๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบรหิารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘ โครงการสนับสนุนการ
เตรียมจัดงานรัฐพิธีตําง ๆ 

เพ่ือให๎งานรัฐพิธีตําง ๆ มี 
คุณภาพและประสิทธภาพ 

จัดสรรงบประมาณการ
เตรียมจัดงานรัฐพิธีตําง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ได๎รับงบประมาณไว๎
เตรียมจัดงานรัฐพิธีตํางๆ 

ส านักปลัดฯ 

๙ โครงการจัดซื้อวัสดุในการ
ซํอมบ ารุงรักษา 

เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการ
ซํอมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
ของ อบต.นาดี 

จัดซื้อวัสดุในการซํอม
บ ารุงรักษา 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อบต. มีวัสดุที่ใช๎ในการ
ซํอมบ ารุงรักษา 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

๑๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือให๎มีครุภัณฑ์ประจ า
ส านักงานไว๎บริการประชาชน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีครุภัณฑ์ประจ า
ส านักงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

๑๑ โครงการซํอมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
ของ อบต. 

เพ่ือซํอมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของอบต. 
เพ่ือบริการประชาชน ได๎
ตลอด ๒๔  ชั่วโมง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ยานพาหนะขนสํง ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หอ
กระจายขําวหมูํบ๎าน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ การบริการประ ชาชน
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

 
 



 

 

 

๓๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยความยุติธรรม 

แนวทางท่ี ๑ ดา้นพฒันาองคก์รและบุคลากรในทอ้งถ่ิน  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของงานบ๎านงานครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงาน
ครัว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานบ๎านงานครัวมี
ความสะอาด 

ส านักปลดั อบต.
นาด ี

๑๓ โครงการจํายเงินเดือน
พนักงานสํวนต าบล ,พนักงาน
จ๎าง คณะผูบ๎ริหารและ
คําตอบแทน ส.อบต.นาด ี

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงาน
สํวนต าบลคําจ๎างประจ า/คําจ๎าง
ช่ัวคราว/คําตอบแทน ส.อบต./
คณะผู๎บริหาร 

-พนักงานสํวนต าบล 
-พนักงานจ๎าง 
-ส.อบต. 
-ผู๎บริหาร 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ -บุคคลากรไดร๎ับ
เงินเดือนคําจ๎าง 
คําตอบแทน 
 

ส านักปลดั อบต.
นาด ี

๑๔ โครงการฝึกอบรม  
ส.อบต./ผู๎น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของ ส.อบต./ผู๎น าชุมชน 

จัดสํง ส.อบต./ผู๎น า
ชุมชนเข๎ารับการอบรม 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ส.อบต./ผู๎น าชุมชน
สามารถบริหารงาน
ชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั อบต.
นาด ี

๑๕ โครงการชํวยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานสํวนต าบล 

เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวน
ต าบล 

พนักงานสํวนต าบลนาด ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานสํวนต าบลนา
ดีไดร๎ับเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

ส านักปลดัฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

๑๖ โครงการจดัท าประกันภัย
ทรัพย์สินของทางราชการ 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท า
ประกันภัยรถยนตส์ํวนกลาง และ
รถ EMS  

จัดท าประกันภัยรถยนต์ 
อบต.นาด ี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รถยนต์สํวนกลาง และ
รถ EMS ได๎จัดท า
ประกันภัย 

ส านักปลดั อบต.
นาด ี

 

 
 



 

 

 

๓๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่ ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิน่  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๗ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

-เพื่อใช๎ในการติดตั้งและ
ซํอมแซมไฟฟูา 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีอุปกรณต์ิดตั้งและ
ซํอมแซมไฟฟูา 

กองชําง 
อบต. นาด ี

๑๘ โครงการจดัซื้อเครื่องมือชําง
ไฟฟูา 

-เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของชํางไฟฟูา 

จัดซื้อเครื่องมือชํางไฟฟูา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีความสะดวกและความ
ปลอดภัยของชํางไฟฟูา 

กองชําง 
อบต. นาด ี

๑๙ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
ประปา 

-เพื่อใช๎ในการติดตั้งและ
ซํอมแซมประปา 

จัดซื้ออุปกรณ์ประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีอุปกรณต์ิดตั้งและ
ซํอมแซมประปา 

กองชําง 
อบต. นาด ี

๒๐ โครงการจดัซื้อเครื่องมือชําง
ประปา 

-เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของชํางประปา 

จัดซื้อเครื่องมือชํางประปา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีความสะดวกและความ
ปลอดภัยของชํางประปา 

กองชําง 
อบต. นาด ี

๒๑ โครงการจัดสํงดวงตรา
ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติละ
ดวงตราไปรษณียากร 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดสํงดวงตรา
ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติละดวง
ตราไปรษณียากร ของ อบต.นาดี  

 ใช๎จัดสํงดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข    
 ธนาณัติละดวงตราไปรษณียากร ใน   
 กิจการงานของ อบต.นาดี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ใช๎จัดสํงดวงตราไปรษณีย์ โทร
เลข ธนาณัติละดวงตรา
ไปรษณียากร ในกิจการงาน
ของ อบต.นาดี 

อบต.นาดี 

๒๒ โครงการจํายเงินเดือน
,คําตอบแทน พนักงานสํวน
ต าบล ,ครู,พนักงานจ๎าง กอง
การศึกษา อบต.นาดี 

จํายเงินเดือน,คําตอบแทน 
พนักงานสํวนต าบล ,ครู,พนักงาน
จ๎าง กองการศึกษา อบต.นาดี 

  จํายเงินเดือน,คําตอบแทน พนักงาน   
  สํวนต าบล ,ครู,พนักงานจ๎าง กอง   
  การศึกษา อบต.นาดี 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บุคลากรกองการศึกษาได๎รับ
เงินเงินเดือนและคําตอบแทน 

กองการศึกษา 
อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

 

๓๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่ ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิน่  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๓ โครงการจํายคําตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจํายเป็นคําปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎าง 

พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง 
ของ อบต. นาดี   

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างได๎รับคําตอบแทนใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ส านักปลดัฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

๒๔ โครงการจํายคําตอบแทน 
ผู๎ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจํายคําตอบแทนผู๎
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-คําตอบแทน
คณะกรรมการเปดิซอง
สอบราคา ,ตรวจการจ๎าง 
-ผู๎ชํวยเหลือผู๎ประสบสา
ธารณภัย 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู๎ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎รับคําตอบแทนในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๒๕ โครงการจําย
คําตอบแทนเงินประจ า
ต าแหนํงของนัก
บริหารงาน 
ระดับ ๗-๘ /หัวหน๎าสํวน
ราชการ 

เพื่อจํายคําตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหนํงของนัก
บริหารงาน ระดับ ๗-๘ /
หัวหน๎าสํวนราชการ 

ด ารงต าแหนํงนัก
บริหารงานระดับ ๗-๘ 
และหัวหน๎าสํวนราชการ 

๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ผู๎ด ารงต าแหนํงนักบริหารระดับ 
๗-๘ ได๎รับคาํตอบแทนเงินประจ า
ต าแหนํง/หัวหน๎าสํวนราชการ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 
 



 

 

 

๔๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่ ๑ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิน่  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่
 

โครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๖ โครงการจํายคํารับรอง

ต๎อนรับบุคคล/คณะบุคคล
ที่มานิเทศงานของ อบต. 

เพื่อใช๎ในการต๎อนรับบุคคล
ส าคัญหรือบุคคลที่มานิเทศงาน
ของ อบต. ในโอกาสตาํง ๆ 

จํายเป็นคําอาหาร เครื่องดื่ม 
คําของขวัญ ฯลฯ ในการเลี้ยง
รับรองคณะบุคคลหรือผู๎มา
ตรวจเยีย่ม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การต๎อนรับผู๎มานเิทศงาน
ของ อบต.ในโอกาสตําง ๆ 

ส านักปลดั 
 อบต.นาด ี

๒๗ โครงการจํายคําเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมตําง ๆ 

เพื่อใช๎จํายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม 

จํายเป็นคําอาหาร เครื่องดื่ม
ตําง ๆ เครื่องใช๎ในการเลีย้ง
รับรองและคําบริการอื่น ๆ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ให๎การต๎อนรับและเลี้ยง
รับรองในการประชุมตําง ๆ 
ของ อบต. 

ส านักปลดั 
 อบต.นาด ี

๒๘ โครงการใช๎จํายในพิธีทาง
ศาสนา ประเพณีและงาน
ราชพิธี 

เพื่อใช๎จํายในพิธีทางศาสนา 
ประเพณีและงานราชพิธีตําง ๆ 

พิธีทางศาสนา ประเพณีและ
งานราชพิธีตําง ๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.นาดี รํวมในการจัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา
ประเพณี และงานราชพิธี
ตําง ๆ 

ส านักปลดั 
 อบต.นาด ี

๒๙ โครงการจํายคําจ๎าง
คณะกรรมการประเมินความ
พึงพอใจของ อบต.นาดี 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง
คณะกรรมการประเมินความ
พึงพอใจของ อบต.นาดี 

จ๎างคณะกรรมการประเมิน
ความพึงพอใจของ อบต.นาดี 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ประเมินความพึงพอใจ ของ 
อบต.นาดี  

ส านักปลดั 
 อบต.นาด ี

 
 
 



 

 

 

๔๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที๑่  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที๑่  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๐ โครงการจ๎างเหมาบริการ 
แรงงาน 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการ 
แรงงานตําง ๆ ในกิจการของ 
อบต. 

จ๎างเหมาแรงงานประชาชนใน
ต าบลนาด ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจ๎างแรงงาน 
ประชาชนในเขตต าบล 
เพื่อให๎ประชาชนมีรายได ๎

อบต.นาด ี

๓๑ โครงการจ๎างเหมาบริการ
แมํบ๎าน 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการท า
ความสะอาด 

จ๎างเหมาบริการแมํบา๎น   ๑ 
อัตรา   

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ อบต.นาดี มีพนักงาน      
ท าความสะอาด 

อบต.นาด ี

๓๒ โครงการจ๎างเหมาบริการเวร
ยาม 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการ
รักษาเวรยาม 

จ๎างเหมาบริการเวรยาม    ๑ 
อัตรา 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ อบต.นาดี มีพนักงานรักษา
เวรยามเพื่อความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทางราชการ 

ส านักปลดัฯ 

๓๓ โครงการจดัซื้อพวงมาลา,
กระเช๎าดอกไม,๎พานพุํม 

เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อพวงมาลา
กระเช๎าดอกไม,๎พานพุํม ใช๎ในงาน
ราชพิธีตําง ๆ 

จัดซื้อพวงมาลา, กระเช๎า
ดอกไม,๎พานพุํม ใช๎ในงานราช
พิธีตําง ๆ 

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อบต.นาดี จัดซื้อพวงมาลา, 
กระเช๎าดอกไม,๎พานพุํมใช๎ใน
งานราชพิธีตําง  ๆ 

ส านักปลดัฯ 

๓๔ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LASS) 

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการสนบัสนุน
การด าเนินการจัดท าบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LASS) 

สนับสนุนการด าเนินการจดัท า
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การด าเนินการจัดท าบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LASS) เป็น
ระบบท่ีสมบูรณ์พร๎อมใช๎งาน 

ส านักปลดัฯ 

๓๕ โครงการจ๎างเหมาพนักงาน
ขับรถ/พนักงานประจ ารถ
ดูดสิ่งปฏิกลู อบต.นาด ี

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาพนักงานขับ
รถ/พนักงานประจ ารถดดูสิ่งปฏิกลู 
อบต.นาด ี

จ๎างเหมาพนักงานขับรถ/
พนักงานประจ ารถดูดสิ่ง
ปฏิกูล อบต.นาด ี

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.นาดีมีพนักงานขับรถ/
พนักงานประจ ารถดูดสิ่ง
ปฏิกูล อบต.นาด ี

ส านักปลดั อบต.
นาด ี

๔๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที๑่  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที๑่  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๖ โครงการจ๎างเหมาพนักงาน
จดมาตรวัดน้ า 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการจด
มาตรวดัน้ า 

จ๎างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ า  
๒ อัตรา 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ อบต.นาดี  มีพนักงาน
จดมาตรวัดน้ า 

กองคลัง 

๓๗ โครงการจ๎างเหมาพนักงาน
รักษาระบบประปา  
อบต.นาด ี

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาพนักงาน
รักษาระบบประปา 

คําจ๎างเหมาพนักงานรักษา
ระบบประปา  ๑ อัตรา 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ มีพนักงานรักษาระบบ
ประปา 

กองชําง 

๓๘ โครงการ ลา๎งอัด ขยาย
รูปภาพ 

เพื่อจํายเป็นคําล๎างอัด ขยายรูปภาพ
ส าหรับใช๎ในกิจการของ อบต. 

ล๎างอัด ขยายรูปภาพที่ใช๎ใน
กิจกรรมของอบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.มีรูปภาพเก็บไว๎ใน
การท ากิจกรรมตําง ๆ 

ส านักปลดัฯ 
กองคลัง 
กองชําง 

๓๙ โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหลํอลื่น 

เพื่อจํายเป็นคําน้ ามันตําง ๆที่ใช๎ใน
กิจการของ อบต. 

จัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน้ ามันเช้ือเพลิงไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของ อบต.
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

กองชําง 

๔๐ โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร์
พร๎อมเครื่องปริ้นเตอร์ และ
วัสดุ/อุกรณ์คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ในการ
ประชุมปฏิบตัิราชการของ
พนักงาน  

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๔๑ โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงานของ อบต.นาด ี

จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช๎ใน
กิจการงานของ อบต.นาด ี

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.นาดีมีวสัดุ
ส านักงานไว๎ใช๎ในกิจการ
งานของ อบต. 

อบต.นาด ี



 

 

 

๔๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่๑  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่๑  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาไว๎เลํน
กีฬาประเภทตําง ๆ 

จัดซ้ือวัสดุกีฬาให๎กับหมูํบ๎าน
จ านวน ๙ หมูํบ๎าน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ในการเลํนกีฬาประเภท
ตําง ๆ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔๓ โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํ 

เพื่อให๎อบต. มีวัสดโุฆษณาและ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูลให๎
ประชาชนทราบอยํางทั่วถึง 

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 
เชํน แผํนปูาย พูํกัน โฟม สี ฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต.นาดี มีวัสดุใช๎ใน
การจัดท าโฆษณาและ
เผยแพรํ 

ส านักปลัด 
กองชําง 
อบต.นาดี 

๔๔ โครงการจํายคําสาธารณูปโภค
ตําง ๆ 

เพื่อใหก๎ารปฏิบัติงานของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 

จํายเป็นคําไฟฟูา,
น้ าประปา,โทรศัพท์ และคํา
เชําใช๎คํูสายส าหรับ
อินเตอร์เน็ต 

๑๐๔,๖๔๐ ๑๐๔,๖๔๐ ๑๐๔,๖๔๐ การปฏิบัติงานของอบต.
นาดีมีประสิทธภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔๕ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวย
เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูล 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการผู๎ชํวย
เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูล 

จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจนท.บันทึก
ข๎อมูล จ านวน ๑ อัตรา 

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ มีการอุดหนุนหนํวยงาน
ของรัฐและเอกชนใน
กิจกรรมเป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔๖ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวยชําง
ประปา 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาผู๎ชํวยชําง
ประปา 

คําจ๎างเหมาผู๎ชํวยชํางประปา 
๒ อัตรา 

๑๖๗,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ มีผู๎ชํวยชํางประปา กองชําง 

๔๗ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวยชําง
ไฟฟูา 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาผู๎ชํวยชําง
ไฟฟูา 

คําจ๎างเหมาผู๎ชํวยชํางไฟฟูา ๑ 
อัตรา 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ มีผู๎ชํวยชํางไฟฟูา กองชําง 

๔๘ โครงการจํายคําจ๎างเหมาคนงาน
ท่ัวไป 

เพื่อจํายคําจ๎างเหมาบริการคนงาน
ท่ัวไป 

จ๎างเหมาบริการแรงงานท่ัวไป  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาดีมีแรงงานใน
การบริการด๎านตําง ๆ  

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔๙ โครงการจํายคําไฟฟูาส าหรับโรง
สูบน้ าพลังงานไฟฟูา บ๎านขมิ้น 
หมูํท่ี ๕ 

เพื่อจํายคําไฟฟูาส าหรับโรงสูบน้ า
พลังงานไฟฟูา บ๎านขมิ้น หมูํท่ี ๕ 

คําไฟฟูาส าหรับโรงสูบน้ า
พลังงานไฟฟูา บ๎านขมิ้น  
หมูํท่ี ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํายคําไฟฟูาโรงสูบน้ า
พลังงานไฟฟูา 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 



 

 

 

๔๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่๑  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่๑  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน   ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๐ โครงการจ๎างเหมาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการผู๎
ให๎บริการด๎านการแพทย์ฉุกเฉิน 

คําจ๎างเหมาบริการผู๎ให๎บริการ
ด๎านการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 
๗ อัตรา 

๕๔๖,๐๐๐ ๕๔๖,๐๐๐ ๕๔๖,๐๐๐ มีผู๎ให๎บริการด๎านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕๑ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวยชํางโยธา เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาผู๎ชํวย
ชํางโยธา 

คําจ๎างเหมาผู๎ชํวยชํางโยธา ๑ 
อัตรา 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ มีผู๎ชํวยชํางโยธา กองชําง 

๕๒ โครงการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ อบต.นาดี 

เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร๎างของ
ครุภัณฑ์ อบต.นาดี 

บ ารุงรักษา โครงสร๎างของ
ครุภัณฑ์ เชํนเปล่ียนแปลง ตํอ
เติม 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ บ ารุงรักษา โครงสร๎างของ
ครุภัณฑ์ เชํนเปล่ียนแปลง 
ตํอเติม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕๓ โครงการจํายคํารับวารสาร หนังสือ
และต าราตําง ๆ 

เพื่อใช๎จํายในการรับวารสาร 
หนังสือและต าราตําง ๆ 

จํายเป็นคํารับวารสารหนังสือ
และต าราตําง ๆ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ไดร๎ับวารสารหนังสือและ
ต าราตําง ๆเพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎  

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕๔ โครงการจํายคําเชําบ๎านของ
พนักงาน อบต. 

เพื่อจํายคําเชําบ๎านให๎พนักงาน 
อบต. 

เพื่อจํายคําเชําบ๎านให๎พนักงาน 
อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ พนักงานของ อบต. ได๎รับ
การดูแลจาก อบต. 

อบต.นาดี 

๕๕ โครงการจัดซ้ือเก๎าอี้พลาสติก และ
เก๎าอี้บุนวม เพื่อใช๎ในกิจการงาน
ตําง ๆ ของ อบต.นาดี 

เพื่อจัดซ้ือเก๎าอี้พลาสติก และ
เก๎าอี้บุนวม เพื่อใช๎ในกิจการงาน
ตําง ๆ ของ อบต.นาดี 

จัดซ้ือเก๎าอี้พลาสติก จ านวน 
๒๐๐ ตัว และเก๎าอี้บุนวม 
จ านวน ๒๐๐ ตัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดซ้ือเก๎าอี้พลาสติก และ
เก๎าอี้บุนวม เพื่อใช๎ในกิจการ
งานตําง ๆ ของ อบต.นาดี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕๖ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ กองชําง อบต.นาดี 

เพื่อจ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ กองชําง อบต.นาดี 

จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ กองชําง อบต.นาดี 
จ านวน ๑ อัตรา  

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  กองชําง  อบต.นาดีมี ผู๎ชํวย
เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ  จ านวน ๑ 
อัตรา  

กองชําง อบต.
นาดี 

 

 



 

 

 

๔๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่๑  ด้านการบรกิารการปกครอง  ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี๑  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน   

ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๕๗ โครงการจํายคําใช๎จํายในการจด

โดเมนเนมและพื้นท่ีในการจัดท า
เว็บไซด์ อบต.นาด ี

เพื่อจํายคําใช๎จํายในการจด
โดเมนเนมและพื้นท่ีในการ
จัดท าเว็บไซด์ อบต.นาด ี

จดโดเมนเนมและพื้นท่ีใน
การจัดท าเว็บไซด์ อบต.นาด ี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.มีพื้นที่ในการจัดท า
เว็บไซด์ อบต.นาด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๕๘ โครงการจดัซื้อคลอรีน เพื่อจัดซื้อคลอรีนเพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

 จัดซื้อคลอรีนเพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  จัดซื้อคลอรีนเพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๙ โครงการจดัซื้อสารสม๎ เพื่อจัดซื้อสารสม๎เพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

 จัดซื้อสารส๎มเพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  จัดซื้อสารส๎มเพื่อใช๎ใน
กิจการประปา อบต.นาด ี

กองชําง 
อบต.นาด ี

๖๐ โครงการจดัซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การกํอสร๎าง  

เพื่อจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
กํอสร๎าง 

 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
กํอสร๎าง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ใน
การกํอสร๎าง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๖๑ โครงการจดัซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ยานพาหนะและขนสํง 

เพื่อจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์
ยานพาหนะและขนสํง 

จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์
ยานพาหนะและขนสํง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์
ยานพาหนะและขนสํง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๖๒ โครงการจดัซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การส ารวจ 

เพื่อจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
ส ารวจ 

จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
ส ารวจ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์ในการ
ส ารวจ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๖๓ โครงการจ๎างเหมาบริการคนงาน
เฝูาหอถังประปา /คนงานดูแล
ระบบประปา อบต.นาด ี

เพื่อจ๎างเหมาบริการคนงาน
เฝูาหอถังประปา อบต.นาดี 
จ านวน ๕ อัตรา 

เพื่อจ๎างเหมาบริการคนงาน
เฝูาหอถังประปา อบต.นาดี 
จ านวน ๕ อัตราๆละ 
๘,๐๐๐ บาท 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เพื่อจ๎างเหมาบริการ
คนงานเฝูาหอถังประปา 
อบต.นาดี  

กองชําง  
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 
๔๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่๑  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที ่๑  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๔ โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของ ประธาน สภา ,รอง
ประธานสภา,และเลขานกุารสภา 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน
ของประธาน สภา ,รองประธานสภา
,และเลขานุการสภา 

สนับสนุนงบประมาณ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของ ประธาน สภา ,รอง
ประธานสภา,และเลขานกุาร
สภา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประธานสภา,รองประธาน สภา
,และเลขานุการสภาน าความรู๎
ที่ได๎รับมาพัฒนา 
ต าบลนาด ี

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖๕ โครงการจ๎างเหมาพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงาน
ประจ ารถบรรทุกขยะ 

จ๎างเหมาพนักงาน 
เก็บขยะประจ ารถบรรทุกขยะ 
จ านวน ๓ อัตรา 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ อบต.นาดี  มพีนักงานเก็บ
ขยะเพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖๖ โครงการจํายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 

จํายเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ
สํวนท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖๗ โครงการจํายคําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียน 

เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนในราชการของ อบต.นา
ดี 

คําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนในราชการของ 
อบต.นาดี 

๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ คําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนในราชการของ 
อบต.นาดี 

ส านักปลัด 

๖๘ โครงการประชุมชี้แจงท าความเขา๎ใจ
เพื่อสร๎างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

เพื่อจํายเป็นคําใชจ๎ํายตามโครงการ
สร๎างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

จํายตามโครงการสร๎างทัศนคติ
และจิตส านึกที่ดีงาม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สร๎างทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงาม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖๙ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง 

พัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง ของ อบต.นาด ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีที่ท าการ อบต.ที่สะดวก
และเพียงพอตํอการบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๗๐ โครงการ อบต. เคลื่อนที่  เพื่อจะได๎ทราบถึงปัญหาและความ
ต๎องการของประชาชน 

จัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ได๎ทราบถึงปัญหาและความ
ต๎องการเรื่อง และสามารถ
แก๎ปัญหาได๎ถูกต๎อง 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๔๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่๑  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที่ ๒  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร -เพื่อจัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสารของ 
อบต.นาดี 

-จัดซ้ือตู๎เหล็ก จ านวน ๒ หลัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีต๎ูเหล็กในการจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 
อบต.นาดี 

๒ โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุจากการจราจร 

เพื่อปูองกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร ในชํวง
เทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต์ 

-จัดต้ังจุดตรวจประจ าหมํูบ๎าน 
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและ
เทศกาลสงกรานต์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจร ในชํวงเทศกาลปีใหมํ
และเทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการจํายคําตอบแทน
ผู๎ปฏิบัติงานชํวยเหลือผู๎ประสบ 
สาธารณภัย 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของ
สมาชิก อปพร.ผู๎ปฏิบัติงาน
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยฯ 

 จํายคําตอบแทนแกํ อปพร.
อบต.นาดี   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีคําตอบแทนให๎แกํ อปพร.ผู๎
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๔ โครงการจ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จ านวน ๑ อัตรา 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

อบต.นาดีมี ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๕ โครงการจํายคําตอบแทนการอยูํเวร
ยามของสมาชิก อปพร. 

เพื่อจํายคําตอบแทนการอยูํเวรยาม
ของสมาชิก อปพร. 

จํายเป็นคําอาหารและอาหาร
วํางในการอยูํเวรยามของ
สมาชิก อปพร. 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นคําอาหารและอาหารวําง
ในการอยูํเวรยามของสมาชิก อป
พร. 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๖ โครงการจํายคําเครื่องแตํงกาย 
ชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ  
อปพร. 

เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย 
ชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ 
อปพร. 

จัดซ้ือเครื่องแตํงกาย ชุดฝึก 
อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อป
พร. 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จัดซ้ือเครื่องแตํงกาย ชุดฝึก อป
พร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

 

๔๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการบริการการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางที ่๒  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการอยูเํวรยามเฝาูระวัง 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์     
 สินของประชาชนประจ าศูนย์       
 อปพร. 

เพื่อเป็นการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในต าบล 

จัด อปพร. อยูํเวรยาม 
ตลอด ๒๔  ช่ัวโมง  

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

เกิดความสงบเรียบร๎อยของ
ชุมชนและสามารถปูองกัน
ภัยที่อาจจะเกดิขึ้นได๎
ทันทํวงที 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๘ โครงการจํายเงินส ารองจํายเพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเรํงดํวน  

เพื่อจํายในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเรํงดํวน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาดี ไดร๎ับความ
ชํวยเหลือได๎ทันทํวงที  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -บรรเทาความเดือดร๎อนให๎
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล
นาดี  
 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๙ โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง 
เอนกประสงค ์

เพื่อชํวยเหลื่อประชาชนทันที
เวลาเกดิอัคคีภัยและใช๎ใน
กิจกรรมตํางๆที่จ าเป็นต๎องใช๎น้ า 

-จัดซื้อรถดับเพลิง 
เอนกประสงค์ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ชํวยเหลือประชาชนได๎ทันที่
เวลาเกดิอัคคีภัยและใช๎ใน
กิจกรรมที่จ าเป็นต๎องใช๎น้ า 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๐ โครงการจดัซื้อรถ ส าหรับ 
ดูดสิ่งปฏิกลู 

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนาดี  

- จัดซื้อรถส าหรับดดู
สิ่งปฏิกูล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บรรเทาความเดือดร๎อนให๎
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
นาด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๑ โครงการลดอุบัตเิหตุในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต ์

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการลดอุบัตเิหตุในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต ์

-เพื่อจํายเป็น
คําอาหารน้ าดื่มและ
กาแฟในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อจํายเป็นคําอาหารน้ า
ดื่มและกาแฟในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 



 

 

 

๔๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที ่๑  การพัฒนาด้านสาธารณสุข             

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการกํอสร๎างลานกีฬาประจ า
หมูํบ๎าน  หมูํท่ี ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

จัดหาสถานท่ีกํอสร๎างลานกีฬา
ประจ าหมํูบ๎าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

-หนํวยงานอื่น 
-ส านักปลัดฯ 

๒ โครงปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ๎า 

เพื่อให๎ประชาชนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า 

จัดอบรมและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกันโรค 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

-ส านักปลัดฯ 

๓ โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ 
ABC หรือโครงการกาฬสินธุ์ คนดี 
สุขภาพดี รายได๎ดี 

เพื่อให๎ชุมชนรํวมใจขับเคลื่อน
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง อยูํเย็น
เป็นสุข ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์อยูํ
ดีมีสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

บรรลุตัวชี้วัดหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูํเย็นเป็นสุข คนดี 
สุขภาพดี รายได๎ดี 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ชุมชนอยูํเป็นสุขด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองชําง 
  

๔ โครงการอุดหนุนกองทุน สปสช. 
ต าบลนาดี 

เพื่อให๎กองทุน สปสช. ต าบลนาดี 
มีงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมเพียงพอ 

อุดหนุนกองทุน สปสช. ต าบล
นาดี อยํางน๎อย  
๑๐๐ % 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐  กองทุน สปสช. ต าบล 
 นาดี มีงบประมาณใน   
 การด าเนินกิจกรรม 
 เพียงพอ 

-ส านักปลัดฯ 
  

๕ โครงการเชําท่ีดินส าหรับท้ิงขยะมูล
ฝอย 

เพื่อจํายเป็นคําเชําท่ีดินส าหรับท้ิง
ขยะมูลฝอย ให๎กับประชาชนใน
ต าบลนาดี  

ประชาชนในต าบลนาดีมีท่ีท้ิง
ขยะท่ีถูกสุขลักษณะ ไมํเป็น
แหลํงเพาะเชื้อโรคตํางๆ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เชําท่ีดินส าหรับท้ิงขยะมูล
ฝอย 

-ส านักปลัดฯ 
 

๖ โครงการจํายคําเติมผงเคมีแห๎ง
ส าหรับเครื่องดับเพลิงชนิดก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) 

เพื่อจํายคําเติมผงเคมีแห๎งส าหรับ
เครื่องดับเพลิงชนิดก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) 

เติมผงเคมีแห๎งส าหรับเครื่อง
ดับเพลิงชนิดก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เติมผงเคมีแห๎งส าหรับ
เครื่องดับเพลิงชนิดก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2) 

-ส านักปลัดฯ 
 

 

 



 

 

 

๕๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที ่๑  การพัฒนาด้านสาธารณสุข             

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตผุล 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ดูแล
ฟื้นฟูคนพิการในพื้นท่ีต าบลนา
ดี 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซ้ืออุปกรณ์ดูแลฟ้ืนฟู
คนพิการในพื้นท่ีต าบลนาดี 

ปร าชาชนในพื้นท่ีต าบลนาดี มี
อุปกรณ์ไว๎ส าหรับดูแลฟื้นฟูผู๎ปุวยท่ี
พิการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีอุกรณ์ดูแลฟ้ืนฟูผ๎ู
พิการ 

-ส านักปลัด 

๘ โครงการสนับสนุนสาธารณสุข
มูลฐาน  
ม. ๑-๙ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนา
ดีจ านวน ๙ หมูํบ๎าน ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท  

อุดหนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน 
ม. ๑-๙   

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ โครงการ
สาธารณสุข มูล
ฐาน ม. ๑-๙ มี
งบประมาณ
เพียงพอ 

-ส านักปลัดฯ 
  

๙ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซ้ือทรายอะเบท และ
น้ ายาพํนหมอกควัน และเติมออกซิเจน 

จัดซ้ือทรายอะเบท และน้ ายาพํน
หมอกควัน , เติมออกซิเจน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดซ้ือทรายอะเบท 
และน้ ายาพํน
หมอกควัน ,เติม
ออกซิเจน 

-ส านักปลัดฯ 
  

๑๐ โครงการจัดซ้ือเครื่องชํวย
หายใจ (เครื่องผลิตออกซิเจน) 
ส าหรับผู๎ปุวยหนักในต าบล 
นาดี 

เพือ่จัดซ้ือเครื่องชํวยหายใจ (เครื่อง
ผลิตออกซิเจน) ส าหรับผู๎ปุวยหนักใน
ต าบลนาดี 

จัดซ้ือเครื่องชํวยหายใจ (เครื่อง
ผลิตออกซิเจน) ส าหรับผู๎ปุวยหนัก
ในต าบลนาดี 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ มีเครื่องชํวยหายใจ 
(เครื่องผลิต
ออกซิเจน) ส าหรับ
ผู๎ปุวยหนักในต าบล
นาดี 

-ส านักปลัดฯ 

 

 
 



 

 

 

๕๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ ๒  การพัฒนาด้านสังคมและการขจัดความยากจน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจดัท าคําพิกัดแนวเขต
การปกครองขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจัดท าคําพิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จัดท าคําพิกัดแนวเขตการปกครอง
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีพิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๒ โครงการด าเนินงานตามภารกิจที่
ได๎รับการถํายโอนตามแผนปฏิบตัิ
การก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ อปท. 

เพื่อด าเนินงานตามภารกจิที่ไดร๎ับ
การถํายโอนตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ อปท. 

ด าเนินงานตามภารกจิที่ไดร๎ับการ
ถํายโอนตามแผนปฏิบตัิการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ อปท. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนินงานตามภารกจิที่
ได๎รับการถํายโอนฯ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๓ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงในครัวเรือน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ าฝึกอบรมใหค๎วามรู๎และสํงเสริมให๎
เกิดการเรียนรู,๎การใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น,การสํงเสรมิอาชีพและการท า
การเกษตรแบบยั่งยืน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางมี
ความสุข 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๔ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และ
สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

คําใช๎จํายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
และสมเดจ็พระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คําใช๎จํายตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว และสมเด็จ
พระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 
๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาด้านสังคมและการขจัดความยากจน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕ โครงการก าจดัขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ใหส๎ะอาด
ถูกต๎องตามหลักสุขอนามัย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

พื้นที่อบต.นาดี 
สะอาด ปราศจาก
ขยะและสิ่งปฏิกลู 

ส านกัปลดั 
อบต.นาด ี

๖ โครงการจํายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

สงเคราะห์ให๎แกํผูส๎ูงอายุผู๎พิการและ
ผู๎ปุวยเอดส์ให๎มีปัจจัยไว๎ใช๎ในยาม
จ าเป็น 

ผู๎สูงอายุ  คนผู๎พิการ  คนผู๎ปุวย
เอดส์ ทุกคนได๎รับเบี้ยยังชีพ
จ านวน ๕๐๐บาท/เดือน 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
และผูป๎ุวยเอดส์มี
ปัจจัยไว๎ใช๎ในยาม
จ าเป็น 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๗ โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
การแพทย์ฉุกเฉิน  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินงานและบริหารการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ด าเนินงานและบริหารการแพทย์
ฉุกเฉิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บริหารงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๘ โครงการจํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

จํายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๙ โครงการ/กิจกรรมด๎านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อจํายโครงการ/กิจกรรมด๎านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

จัดโครงการ/กิจกรรมด๎านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๐ โครงการสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎ด๎อยโอกาสและครอบครัวผูม๎ี
รายได๎น๎อย และผูไ๎ร๎ที่พึ่ง   

เพื่อจํายตามโครงการสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพชีวติ
ผู๎ด๎อยโอกาสและครอบครัวผูม๎ี
รายได๎น๎อย และผูไ๎ร๎ที่พึ่ง   

จัดโครงการสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส
และครอบครัวผูม๎ีรายได๎น๎อย และ
ผู๎ไร๎ที่พึ่ง   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 



 

 

 

๕๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาด้านสังคมและการขจัดความยากจน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตผุล 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ 
หนํวยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑ โครงการบ ารุงรักษาและ
สํงเสริมอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนา
ด ี

เพื่อจํายตามโครงการบ ารุงรักษา
และสํงเสรมิอาชีพของประชาชน
ในพื้นที่ต าบลนาด ี

-โครงการสํงเสรมิเกษตรอินทรีย ์
-โครงการสํงเสรมิการจัดท าปุ๋ยสั่งตัด 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อบต. เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก
ชํวงวัย 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๒ โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลนาด ี

เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลนาด ี

สนับสนุนงบประมาณให๎ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลนาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลนาดมีี
งบประมาณเพียงพอใน
การด าเนินกิจกรรม 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๓ โครงการตลาดชุมชนข๎าง
คลองชลประทาน หมูํที่  
๙ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน
มีรายได๎เพิม่มากข้ึน 

สนับสนุนและสร๎างรายได๎ให๎
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่แลกเปลี่ยน
สินค๎าและมีรายได๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๔ โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการต าบลนาด ี

เพื่อสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ
ต าบลนาด ี

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการต าบลนาดี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  โครงการสวสัดิการต าบลนา
ดีมี  
 งบประมาณในการด าเนิน 
 กิจกรรมเพยีงพอ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๑๕ โครงการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ “รักน้ า รัก
ปุา รักษาแผํนดิน” 

เพื่อจํายตามโครงการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ “รักน้ า รัก
ปุา รักษาแผํนดิน” 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ า 
รักปุา รักษาแผํนดิน” 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๕๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓  การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม          

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการ สนับสนุนกิจกรรม
ผู๎สูงอายุ 

-เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น
และให๎ความส าคัญกับผู๎สูงอายุ 

จัดกิจกรรมวันผู๎สูงอายุ 
ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -ผู๎สูงอายุทุกคน
เข๎ารํวม 
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๒ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
ประเพณีการแขํงขันเรือยาว/
จัดการแขํงขันเรือยาว 

-เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น
และสร๎างความสามัคคีของ
ชุมชน 

สํงเสริมสนับสนุน/จัดงาน
ประเพณีการแขํงขันเรือยาว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -ประเพณีการ
แขํงขันเรือยาว
ได๎คงอยูํใน
ท๎องถิ่นตลอดไป 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

๓ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
ประเพณีลอยกระทง/จัดงาน
วันลอยกระทง 

-เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 

สํงเสริมสนับสนุน/จัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ท๎องถิ่นได๎
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

ส านักปลัด 
อบต.นาดี 

 
 

 
 
 



 

 

 

๕๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓     การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม          

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการสนับสนุนและ
จัดกิจกรรมวัน
เข๎าพรรษา และวันออก
พรรษา 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม
ให๎กับประชาชนเห็นความส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาและมี
กิจกรรมรํวมระหวํางพระสงฆ์กับ
ประชาชน 

จักกิจกรรมทุก
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา
ภายในต าบล 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

เป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม
ให๎กับประชาชนเห็น
ความส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนาและมี
กิจกรรมรํวมระหวําง
พระสงฆ์กับประชาชน 

ส านักงานปลัด  

๕ โครงการอุดหนุนเหลํา
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
อุดหนุนเหลํากาชาดจังหวัด
กาฬสินธุ์  

อุดหนุนเหลํา
กาชาดจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

อุดหนุนเหลํากาชาดจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ส านักงานปลัด  

๖ โครงการสนับสนุนและ
จัดกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและงานรัฐพิธี
ตําง ๆ  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม 
ให๎กับประชาชนเห็นความส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาและมี
กิจกรรมรํวมระหวํางพระสงฆ์กับ
ประชาชน 

จักกิจกรรมทุก
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา
ภายในต าบล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

เป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม
ให๎กับประชาชนเห็นความ    
ส าคัญในทางพระพุทธศาสนา
และมีกิจกรรมรํวมระหวําง
พระสงฆ์กับประชาชน 

ส านักงานปลัด  

 
 



 

 

 

๕๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓     การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม          

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการโครงการ
อุดหนุนหนํวยงานอื่น
ของรัฐตามโครงการจัด
งานประเพณี 
บุญคูณลาน  

-เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 
-เพ่ือสํงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในท๎องถิ่น 
-เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
สํงเสริมการทํองเที่ยวของ
อ าเภอยางตลาด 

ประชาชนของต าบลนาดี
เข๎ารํวมในการจัด
จ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุํมอาชีพ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ประเพณีบุญกุ๎มข๎าวใหญํจะ
อยูํกับประชาชนอ าเภอ
สืบไป 
-กลุํมอาชีพตําง ๆ มีรายได๎
เพ่ิมข้ึนชํวยประชาสัมพันธ์
ของดีอ าเภอยางตลาด 

ส านักปลัด  

๘ โครงการสนับสนุนและ
จัดงานสมโภชน์ปูุผําน 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สํงเสริมประเพณีอันดีงามของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 

จัดงานสมโภชน์ปูุผําน ทุก
วันที่ ๑๒  เมษายน  ทุกปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท๎องถิ่นรํวมกับประชาชน 
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

ส านักปลัด  

๙ โครงการอุดหนุน
หนํวยงานของรัฐหรือ
ท๎องถิ่นอ่ืนในการจัดงาน
รัฐพิธี 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
อุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือ
ท๎องถิ่นอ่ืนในการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนหนํวยงานของรัฐ
หรือท๎องถิ่นอ่ืนในการจัด
งานรัฐพิธี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนหนํวยงานของรัฐ
หรือท๎องถิ่นอ่ืนในการจัด
งานรัฐพิธี 

อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๕๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓    การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม       

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการสนับสนุนและจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ ๕  
ธันวามหาราช 

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แดํในหลวงของปวงชนชาว
ไทย 

จ านวนครั้งที่รํวม
โครงการถวาย
พระพร  ๓ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีใจรักใน
สถานบัน
พระมหากษัตริย์ของ
ปวงชนชาวไทย 

ส านักปลัด  

๑๑ โครงการจัดงานวันผู๎สูงอายุ
และสงกรานต์ 

เพ่ือสํงเสริมวัฒนธรรมที่ดี
งามของปวงชน 

จ านวนครั้งที่
จัดท าจ านวน ๓  
ครั้ง 

๑๐๑,๐๐๐ 
 

๑๐๑,๐๐๐ 
 

๑๐๑,๐๐๐ 
 

เป็นการรดน้ าด าหัว
ผู๎ใหญํและเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมที่ดี
งามของท๎องถิ่น 

ส านักปลัด  

๑๒ โครงการอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมโปงลางแพรวา และ
กาชาด จ.กาฬสินธุ์ 

เพ่ืออุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมโปงลางแพรวา และ
กาชาด จ.กาฬสินธุ์ 

จัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวา 
และกาชาค 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวา และ
กาชาค 

ส านักปลัด  

๑๓ โครงการจัดนิทรรศการ
ผลิตผลทางการเกษตร 
(บุญคูณลาน)  

เพ่ือสํงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม และสร๎าง
ความสามัคคีในชุมชน 

จัดนิทรรศการ
ผลผลิตทาง
การเกษตร  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่แสดง
ผลิตผลทาง
การเกษตรและมี
รายได๎เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด  

 



 

 

 

๕๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓    การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม       

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๔ โครงการปกปูองสถาบันชาติ เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการปกปูองสถาบัน
ของชาติ 

โครงการปกปูอง
สถาบันของชาติ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีจิตส านึก
ในสถาบันของชาติ 

ส านักปลัดฯ 

๑๕ โครงการจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริ์ 

เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริ์ 

 จัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว๎
ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริ์ 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการอุดหนุนหนํวยงาน
อ่ืนตามโครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนหนํวยงานอ่ืน
ตามโครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 

โครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันของสังคม
ในมิตวิัฒนธรรม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมีจิตส านึก
ที่ดีงามตํอสังคม 

ส านักปลัด 

๑๗ โครงฏารจัดงานสมโภชน์
ปูุญาคูก่ิว ถ้ าโพธิ์ หมูํที่ ๙  

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
โครงฏารจัดงานสมโภชน์
ปูุญาคูก่ิว ถ้ าโพธิ์ หมูํที่ ๙ 

โครงฏารจัดงาน
สมโภชน์ปูุญาคูก่ิว 
ถ้ าโพธิ์ หมูํที่ ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

 

๕๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๔  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการจัดกิจกรรมและ
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และพระราชินี 

ปลูกต๎นไม๎จ านวน 
๕,๐๐๐ ต๎น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรํวมกัน
ปลูกต๎นไม๎ 

ส านักปลัดฯ 

๒. โครงการกํอสร๎างสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอย 

เพ่ือให๎มีระบบการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่เป็นมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติสาธารณะสุขวํา
ด๎วยการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๓๕ และเป็นการลดมลภาวะ
ทางอากาศ 

จัดซื้อท่ีดินจ านวน ๑๐ 
ไรํ กํอสร๎างเป็นสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่เป็น
มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติ
สาธารณสุขวําด๎วย
การก าจัดขยะมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๓๕ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

๓. โครงการจัดซื้อถังขยะ
แบบยางและแบบแยก
ประเภท 

เพ่ือให๎ประชาชนมีถังขยะที่มี
สภาพดี ไว๎ใสํขยะมูลฝอย 

จัดซื้อถังขยะใหมํ
เปลี่ยนกับถังเกําท่ี
ช ารุด จ านวน ๓๐๐ ถัง 

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ท าให๎บ๎านเมือง
สะอาด 

กองคลัง 

 
 
 



 

 

 

๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๔  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ของหมูํบ๎าน ม.๑-๙ ต าบล
นาดี 

เพ่ือให๎พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของหมูํบ๎าน ม.๑-๙ ต าบล
นาดี 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหมูํบ๎าน ม.๑-๙ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ พัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ศาลาเอนกประสงค์
ให๎มีความสะอาด
และมีข๎อมูลพ้ืนฐาน
ของหมูํบ๎าน 

ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการคุ๎มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

จัดท าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมมีสภาพ
ดีขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

๖๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๑   การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน 
 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. 
 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให๎การจัดเก็บภาษีมีระบบ
การจัดเก็บตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

จัดท าแผนที่ภาษี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีได๎
ตามเปูาหมายก าหนด
ได/๎เพิ่มรายได๎ให๎แกํ
หนํวยงาน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

๖๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางที่  ๒   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. 
 

โครงการขุดลอกหนองน้ า
ภายในต าบลนาด ี

-เพื่อให๎หนองน้ าไมํตื้นเขิน 
-เพื่อใช๎ในการเกษตร 

-ขุดลอกหนองโดน 
-ขุดลอกหนองเบ็น 
-ขุดลอกหนองกะสา 
-ขุดลอกหนองนาด ี

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ หนองน้ าไมํตื้นเขินมี
น้ าเพียงพอตํอ
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๒. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ด๎วยระบบไฟฟูา 

เพื่อให๎เกษตรกร หมูํที่ ๑-๙ ต าบล
นาดี มีน้ าใช๎สะดวกสบายและ
ทั่วถึง 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ าด๎วย
ระบบไฟฟูา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ประปาหมูํบ๎านให๎มีน้ า
สะอาดบริโภค  ม.๑-๙ 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช๎บรโิภค 

ปรับปรุงประปาให๎น้ า
สะอาด 
ประปาหมูํ ม. ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าประปา
ที่สะอาดบริโภค 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๔. โครงการปรับปรุง ซํอมแซม
คลองสํงน้ าทุกสายภายใน
ต าบลนาด ี

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร ได๎อยํางท่ัวถึง  

ปรับปรุง ซํอมแซมคลอง
สํงน้ ายาว ๒,๐๐๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดม๎ีน้ าใช๎ท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอและการ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕ โครงการก าจดัวัชพืชใน
แหลํงน้ า 

-เพื่อให๎แหลํงน้ าสะอาด  -หนองโดน  -หนองนาดี 
-หนองเบ็น   
-หนองกะสา 
-เลิงไกํโอก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แหลํงน้ าสะอาด  กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๖๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางที่  ๒   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
ของ อบต.นาดี 

-เพื่อให๎มีน้ าในการผลิตน้ า ประปา
ใช๎ในหมูํบ๎านได๎อยํางท่ัวถึง 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ าพร๎อมด าเนินการสูบ
น้ า 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีน้ าในการผลิตน้ า ประปา
ใช๎ในหมูํบ๎านได๎อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๗. โครงการขุดลอกคูคลอง /
คลองสํงน้ าชลประทาน และ
ซํอมบ ารุงทุกสายในพื้นที่
ต าบลนาด ี

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยํางสะดวก สบาย 
และยังใช๎ระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ขุดลอกคลองสํงน้ า ภายในพื้นที่ต าบล
นาด ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดม๎ีน้ าใช๎ท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ
และการระบายน้ าเกิด
ความสะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘. โครงการดาดคลองคอนกรีต    
คูสํงน้ า ม.๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและเพียงพอ 

ดาดคลองคอนกรีต ม.๑-๙ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙. โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ า เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยํางสะดวก สบาย 
และยังใช๎ระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ๓ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎น้ าท า
การเกษตร ได๎อยําง
สะดวก สบาย และยังใช๎
ระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 



 

 

 

๖๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางที่  ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการเจาะบํอบาดาลน้ า
ลึกเพื่อการเกษตรจดุนางนาง
อุบล ภูจอมรตัน ์
หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

เจาะบํอบาดาลน้ าลึก 
 หมูํที่ ๒  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑ โครงการติดตั้งวาวน้ าเป็นจุด 
ๆ ทํอแตกประชาชนไดร๎ับ
ความเดือดร๎อน 

เพื่อติดตั้งวาวน้ าเป็นจดุ ๆ หมูํที่ ๕  ติดตั้งวาวน้ า หมูํที่ ๕  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์
ในเวลาน้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

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

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ซํอมแซมคลองซอย สายคลอง๑R – ๒ 
L – RMC จ านวน ๕ จุดหมูํที่ ๖    

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรอยํางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
คลอง ๑R ๒L RMC จุดกิโล 
๑๑ ทํอ ๓๑ บริเวณสวน
นายส าราญ  พิชัยเชิด หมูํที่ 
๗  

เพ่ือให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ า
เพ่ือการเกษตรอยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

ปรับปรุงซํอมแซมคลอง ๑
R ๒L RMC จุดกิโล ๑๑ 
ทํอ ๓๑ บริเวณสวนนาย
ส าราญ  พิชัยเชิด หมูํที่ ๗  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎น้ า
ท าการเกษตร ได๎
อยํางสะดวก สบาย 
และยังใช๎ระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการฝังทํอสํงน้ าจาก
คลองชลประทานเข๎าสูํ
หนองนาดี หมูํที่ ๘,๙  

เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
การเกษตรอยํางทั่วถึง 

วางทํอสํงน้ าเข๎าหนองนาดี 
หมูํที่ ๘,๙  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎
การเกษตรอยําง
ทั่วถึง 
 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางที่  ๓ การพัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. 
 

โครงการถํายทอด
เทคโนโลยีการผลติข๎าว
และผลิตข๎าวพันธุ์ด ี/ 
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อให๎เกษตรกรเกิดการเรยีนรู๎ ลด
ต๎นทุนการผลิตเพื่อผลติข๎าวคุณภาพสูง 
ผลผลติทางการเกษตรมีคณุภาพสงู 

ถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพันธ์ข๎าวคณุภาพ 
และผลผลิตทางการ
เกษตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการผลติข๎าว
ให๎มีคุณภาพได ๎

ส านักปลดัฯ 
ศูนย์ถํายทอดเกษตรฯ 
 

๒. โครงการไรํนาสวนผสม
และการเกษตรผสมผสาน 

-เพื่อลดความเสี่ยงการผลิตพืชอยาํง
เดียว 
-เกษตรกรมีรายได๎อยํางตํอเนื่อง 

อบรมถํายทอดความรู๎
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรสามารถบรหิาร
จัดการเกีย่วกับไรํนาสวน
ผสมและเกษตรแบบ
ผสมผสานได ๎

ส านักปลดัฯ 
ศูนย์ถํายทอดเกษตรฯ 
 

๓. โครงการหมูํบ๎านเกษตร
อินทรีย์ 

-เพื่อไมํให๎ผลผลิตพืชมสีารพิษตกค๎าง 
-เพื่อไมํให๎เป็นอันตรายตํอผู๎บรโิภค 

จัดอบรมถํายทอดความรู๎
เรื่องเกษตรอินทรยี ์

๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ผลผลติพืชมีสารพิษ
ตกค๎างและไมํเป็นอันตราย
ตํอผู๎บรโิภค 

ส านักปลดัฯ 
ศูนย์ถํายทอดเกษตรฯ 
 

๔. โครงการกํอสร๎างลานตาก
ผลผลติการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ีตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กํอสร๎างลานตากผลผลิต
การเกษตร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสถานท่ีตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

ส านักปลดัฯ 
ศูนย์ถาํยทอดเกษตรฯ 

๕. โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ
สํงเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในต าบลนาดีมี
ความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น จาก
การด าเนินโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลนาดีมี
ความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น จาก
การด าเนินโครงการ 

ส านักปลดัฯ 
ศูนย์ถํายทอดเกษตรฯ 



 

 

 

๖๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๓  การพัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖. โครงการอบรมเกษตร
ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
EM 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
และลดตน๎ทุนการผลิต 

ผลผลติเพิ่มข้ึน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎น าไป
ประยุกต์ใช๎เพื่อ
เพิ่มผลผลิต 

ส านักปลัดฯ 
ศูนย์ถํายทอด
เกษตรฯ 
 

๗. โครงการสํงเสริม
สนับสนนุการประกอบ
อาชีพ 
 

สํงเสริมและสนับสนนุการ
ประกอบอาชีพตาํง ๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาดี 

ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่เลี้ยงดู
ครอบครัวได๎ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

เพิ่มรายได๎ให๎กับ
ชุมชนและสงํเสริม
อาชีพภายในชุมชน
และลดปัญหาการ
วํางงานของ
ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 
ศูนย์ถํายทอด
เกษตรฯ 
 

๘. โครงการอุดหนุนศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาด ี

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตาม
โครงการอุดหนุนศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลนาด ี

ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาดี มี
ความรู๎เรื่องการเกษตรที่ถูกวิธีมาก
ขึ้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่
ต าบลนาดี มีความรู๎
เร่ืองการเกษตรที่ถูก
วิธีมากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
ศูนย์ถํายทอด
เกษตรฯ 
 

 
 
 



 

 

 

๖๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากแยกทางเข๎า
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๑ ถึงสะพาน
ข๎ามล าน้ าพาน บ๎านโคกกลาง 
ต าบลหลุบ อ าเภอมือง 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก และขนถํายพืชผล
ทางการเกษตร  

ถนน คสล. ม. ๑ ขนาดกว๎าง 
๕ เมตร ยาว  ๓๒๑ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหลํทางลงลูกรัง ๐.๐๐-๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา ๑,๒๔๘ ตร.ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไป
มา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ๎านนายบุญมี 
ประเสริฐก๎านตรง หมูํที่ ๓ ถึง
บ๎านนายทองไสย์ ชนะช่ืน  
หมูํที่ ๒ ต าบลนาด ี

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๔  ขนาดกว๎าง 
๒.๕เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา 
๑๕ ซม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไป
มา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓ โครงการกํอสร๎างคอนกรตีเสริม
เหล็กบ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ ถึง
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒  ต าบล 
นาด ี

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๖ ขนาดกว๎าง 
๓.๕เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไป
มา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

 

๖๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตซอยบ๎าน 
นางใบ  ฆารจ าลอง ม.๔ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากบริเวณข๎าง 
วัดสวํางชัยศรี ถึง  
หนองโดน ม.๔ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากบริเวณข๎าง
บ๎านนายสมคิด ภูธรรมมะ 
หมูํที่ ๑ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากบ๎านนาง         
ทองใส  ภูอํอนโสม ถึงบ๎าน
นางสวย ภูเบ๎าทอง หมูํที่ ๑  

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๗๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากบ๎านนาง 
เพชร เย็นสุข –สามแยก
โคกคันจ๎อง ม.๖ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๖  ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๑๕ ซม 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเชื่อมหมูํ ๗-๙ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๗  ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ทุกสายในต าบลนาดี 
หมูํที่ ๑-๙ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  ม.๑-๙   
ตามแบบ อบต. ก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ข๎างบ๎านนางค าปุนุ ไชยสถิตย์  
ม.๒ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘  ขนาดกว๎าง ๔เมตร 
ยาว  ๒๐๐ เมตร 
 หนา ๑๕ ซม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

 

๗๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตซอยบ๎านนาง
สวย ภูสมศรี ม.๘ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

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

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตทุกซอยใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๔ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๔  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากนานายหนู
กาย ถึง รอบหนองเลิง          
ไกํโอก ม.๒ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

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

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนายทอง บุญเลิศ ถึง 
บ๎านนายวาสนา               
พันตาเอก หมูํที่ ๑ 

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม.๑  ขนาดกว๎าง ๔
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๑๕ ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๗๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายหลังโรงเรยีน
ขมิ้นพัฒนวิทย์ –ถนน ลาด
ยางฟาร์มคอนโด ม.๕ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตจากบ๎าน 
นายอาด ปรผีาด-ถนนเลียบ
คลองชลประทาน ม.๘ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

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

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎าน
นางทองบํอ สีจ าปา ถึงบ๎าน
นายประยรู ภูพาดสี และ
นายบุญมี ประเสริฐก๎านตรง  
หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๓ ขนาดกว๎าง ๔เมตร ยาว  
๑๐๐ เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี



 

 

 

 
๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๙ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง ภายใน
ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙  

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

ถนนลาดยางในพ้ืนที่ต าบลนาดี 
หมูํที่ ๑-๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตทุกซอยใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๒  

เพ่ือให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจร
ไปมา ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๒    ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.
ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎าน
นางจริยา  นาชัยพลอย ถึง
บ๎านนางสุเทพ  หาระมี         
หมูํที่ ๕ 

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

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

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 

  
 



 

 

 

๗๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ซอยบ๎านนาง บุญหนา ดลเลขา 
หมูํที่ ๒   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๒  ขนาดกว๎าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๑ เมตร  
 หนา ๑๕ ซม 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ทางเข๎าวัดปุาราชธรรมมานุวัตร 
หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๗  ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๑๒๐  เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ๎านนางค ามุข ชยั
พรม ถึงบ๎านนายทองใบ ภูดอกไม๎ 
หมูํที่ ๙  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙ ขนาดกวา๎ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร  
หนา ๐.๑๕ ซม 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ๎านนางอนงค์             
เกกาค า ถึงบ๎านนายสมนึก จ าปา
นิล หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๖ ขนาดกวา๎ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ๎านนายประครอง 
ฆารประเดิม ถึงแยกบ๎านนาง
สร๎อย ภูคงน้ า ค๎ุมโนนค๎อ หมูํที ่๘  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา ได๎
สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘ ขนาดกวา๎ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร  
หนา ๑๕ ซม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 



 

 

 

๗๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ซอยบ๎านนางสวย ภสูมศรี 
พร๎อมขยายเขตไฟฟูา หมูํที่ ๘    

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘ ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว  ๗๕ เมตร  
 หนา ๑๕ ซม 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนจากบ๎าน
นายประเสริฐ  น๎อยอินทร์ ถึง
บ๎านนายบรรจง อุทัยสาร        
หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

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

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๒๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ซอยข๎างบ๎านนายสมยศ         
ทิวะสิงห์ – บ๎านนางประนอม 
พิกุล หมูํที่ ๙    

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙   ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ซอยบ๎านางผาย  อุทัยแทน       
หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๘   ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
จากบ๎านนายประครอง               
ฆารประเดิม ถึงบ๎านนางจันทร์        
ภูกิ่งแก๎ว  หมูํที่ ๘   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม.๘  ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 



 

 

 

๗๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน           
หมูํที่ ๙     

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙   ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เชื่อมตํอบ๎านปอแดง ม.๒ – 
บ๎านหลุมข๎าว ม.๗   

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. หมูํที่ ๗ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ๎านนายทวี         
ภูหงส์เพชร ถึงบ๎านนาย        
บุญรอด ทิวะสิงห์ หมูํที่ ๙  

เพื่อให๎มีถนน คสล. ใช๎สัญจรไปมา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. ม. ๙  ขนาดกว๎าง ๔
เมตร ยาว  ๕๐ เมตร หนา ๑๕ 
ซม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน คสล.ใช๎
สัญจรไปมา ไดส๎ะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๕ โครงการปรับปรุงไหลํถนน 
คสล. จากบ๎านนายสงวน     
ภูอํอนศรี ถึงบ๎านนาย           
ทองไสย์  ภูประสิทธ์ิ (สอง
ข๎างทาง) 

เพื่อให๎มีถนนลาดยาง ใช๎สัญจรไป
มา ไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงไหลํถนน คอนกรีต  
หมูํที่ ๒  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลาดยาง
ใช๎สัญจรไปมา ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๓๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมรํอง
ระบายน้ า (ที่มีอยูํแล๎ว)ทุกสาย
ที่ช ารุด หมูํที่ ๑-๙  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎านหมูํที่ ๑-๙ 

ปรับปรุงซํอมแซมรํองระบายน้ า
ทุกสายที่ช ารุด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 



 

 

 

๗๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล.ทุก
สายในหมํูบา๎น 
 หมํูที่ ๑-๙  

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 
ม.๑-๙ 

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

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๘ โครงการจัดท าฝาปิดรํอง
ระบายน้ าทุกจุดที่ยังไมํม ี
หมํูที่ ๑  

เพ่ือให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ า
ทุกจุด ในหมูํที่ ๑  

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ ๑  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีฝาปิดรํอง
ระบายน้ าไว๎ระบายน้ า
ไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๓๙ โครงการจัดท าฝาปิดรํอง
ระบายน้ าจากบา๎นอาจารย์
ชาตชิาย แนํนอุดร ถึงบา๎น
นางทองแดง เรืองชาญ หมูํ
ที่ ๑   

เพ่ือให๎มฝีาปิดรํองระบายน้ า
ไว๎ส าหรับระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน 

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๔๐ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากบริเวณข๎าง
บ๎านนางสมเพศ            
ภูตะวัน ถึงบ๎านนาย
ประภาส  ภูอํอนโสม ม.๑ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๑ ยาว 
๐.๓๐ เมตร กว๎าง ๐.๓๐ ม.  
ลึก ๙๑  ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 



 

 

 

๗๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าจากบ๎านนางสมพานค า   
ภูกองชนะ ถึงหน๎าบ๎านนาง
สมศิริ ภูจักหิน  หมูํที่ ๓   

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ ยาว 
๗๕ เมตร กว๎าง ๐.๔๐ ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 

๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ชุมชนมีฝาปิดรํอง
ระบายน้ าไว๎ระบายน้ า
ไมํให๎น้ าทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๔๒ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากหน๎าบ๎าน
นายสมจิตร กระภูชัย ถึง
บ๎านนายหนูกาย                  
ภูชํางทอง หมํูที่ ๓ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ ยาว 
๑๕๘ เมตร กว๎าง ๐.๔๐ ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 

๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๔๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า (สองข๎างทาง) 
จาก รพสต.บา๎นปอแดง 
ถึงบ๎านนางดรุณี                  
ภูงามเงิน หมูํที่ ๓ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

รํองระบายน้ า หมูํ ๓   ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 



 

 

 

๗๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าจากบ๎านอาจารย์เย็นจติร 
ภูงามเงิน  ถึงบ๎านนางสาว
สมพงษ์ หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ ยาว ๙๖ 
เมตร กว๎าง ๐.๔๐ ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๔๕ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากบ๎านนาย
ปริญญา ภูขลิบมํวง ถึง 
บ๎านนายประทิน ภูขมร 
หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓ ยาว ๙๖ 
เมตร กว๎าง ๐.๔๐ ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๔๖ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากบ๎านนาง
สาคร อายุศร ถึงบ๎านพุก 
ผลถวิล หมูํที่ ๓  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๓   ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๔๗ โครงการปดิฝารํองระบาย
น้ า จากหน๎า อบต.นาดี ถึง
นานายสมสิน  ภูกิ่งเพชร  

เพื่อให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ า ใน
หมูํที่ ๓  

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ ๓  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีฝาปิดรํองระบาย
น้ าไว๎ระบายน้ า  

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 



 

 

 

๘๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
รํองระบายน้ าจากหน๎าบ๎าน
นางสมศรี  ภูวิชัย ถึงบ๎าน
นางน๎อย  ภูอองทอง หมูํที่ ๔  

เพื่อปรับปรุงรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

ปรับปรุงซํอมแซมรํองระบายน้ า   หมูํ
ที่  ๔   

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๔๙ โครงการปดิฝารํองระบาย
น้ าทุกสายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
๔   

เพื่อให๎มีฝาปิดรํองระบายน้ า ใน
หมูํที่ ๔  

ฝาปิดรํองระบายน้ า หมูํที่ ๔ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีฝาปิดรํองระบาย
น้ าไว๎ระบายน้ า  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๐ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๔   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๔   ๓๕๔,๐๐๐ , ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
รํองระบายน้ าจากบ๎าน
นายใครสี  สุนนระกุม ถึง
บ๎านนางประมวล ภูทอง
หลํอ  หมูํที่ ๔  

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมรํอง
ระบายน้ าในหมูํที่ ๔  

ปรับปรุงซํอมแซมรํองระบายน้ า หมูํ
ที่ ๔   

๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ๒๐๘,๔๐๐ ชุมชนมีฝาปิดรํองระบาย
น้ าไว๎ระบายน้ า  

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 



 

 

 

๘๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๒ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๕   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๕   ๓๐๐,๐๐๐ , ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๖   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๖   ๑๕๐,๐๐๐ , ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๔ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากวงเวียน ถึง
หนองมํวง หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๗   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๕ โครงการลาดคลอง
คอนกรีต คลองทํอ ๐๒ 
หมูํที่ ๕ 

ลาดคลองคอนกรีต คลองทํอ 
๐๒ หมูํที่ ๕ ให๎น้ าไหลได๎สะดวก
เพียงพอตํอการท าการเกษตร 

ลาดคลองคอนกรีต คลองทํอ ๐๒ หมูํ
ที่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ , ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคองระบายน้ า
ที่สะดวกและมีน้ าเพียงพอ
ตํอการท าการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๘๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕๖ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสาย หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๗   ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๗ โครงการซํอมแซมคลองสํง
น้ าล ารางสาธารณะเพื่อ
การ เกษตรและคสูํงน้ า
ภายในต าบลนาดี  
หมูํที่ ๑-๙   

เพื่อให๎มีคลองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

 ซํอมแซมล ารางสาธารณะเพื่อ
การเกษตรและคูสํงน้ าภายในต าบลนา
ดี หมูํที่ ๑-๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีคลองสํงน๎าไว๎
เพียงพอตํอการท า
การเกษตร และเลี้ยงสัตว ์

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๘ โครงการวางทํอระบายน้ า 
จากหมูํบ๎าน ถึงหนองมํวง 
หมูํที่ ๗   

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

วางทํอระบายน้ า หมูํ  ๗   ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๕๙ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีรํองระบายน้ าไวส๎ าหรับ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๘   ๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๖๐ โครงการขุดลอกคลอง
น้ าปุาจากนานายประยงค์ 
จงลือชา ถึงทางลาดยาง 
หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีคลองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

 ซํอมแซมล ารางสาธารณะเพื่อ
การเกษตรและคูสํงน้ าภายในต าบลนา
ดี หมูํที่ ๑-๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีคลองสํงน๎าไว๎
เพียงพอตํอการท า
การเกษตรและเลีย้งสัตว ์

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๘๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๑ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากวงเวียน 
ถึงคลองชลประทาน 
หมูํที่ ๗  

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๗   ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๒ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๙ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๙  ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๘   

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า หมูํ  ๘     ๘๕๐,๐๐๐ , ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๘๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๔ โครงการวางทํอระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก บริเวณ
จากวัดสวาํงชัยศรีถึง     
ล าน้ าพาน หมูํที่ ๔   

เพ่ือให๎มทีํอระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

วางทํอระบายน้ า หมูํ  ๔   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีทํอระบายน้ าไว๎
ระบายน้ าไมํให๎น้ าทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๕ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าทุกสายใน
หมํูบ๎าน หมูํที่ ๖ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๖ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๖ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล.จากหนา๎
บ๎านนายขจรศิลป์  
 ภูหวล ถึงคลอง
ชลประทาน ม.๕ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าจากบา๎นนาง
รุ๎ง กั้วพิจิร  ถึงบ๎านนาย
ประสบ ภสูถิต หมูํที่ ๙ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๘๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖๘ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าจากบ๎านนางบุญมี นนัทะ
ทรัพย์ ถึงหนองนาดี หมูํที่ ๙ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๖๙ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าจากบ๎านนายสุดใจ  
สมบูรณ์ ถึงบา๎นนาย              
วีระศักดิ์ พลบุตร หมูํที่ ๙ 

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม  

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพ่ือการเกษตรจากนา
พํอใหญํพุทธา  ถึง นาพํอ
ประยูร  ภูพาดสี หมูํที่ ๑ 

เพ่ือให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ม.๑   
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗๑ โครงการกํอสร๎างถนนดิน
เพ่ือการเกษตร จากนานาง
สายบัว เรืองชาญ ถึงนา
นางนงค์ ทันโยศรี หมูํที่ ๒ 

เพ่ือให๎มีถนนดินใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนดินเพื่อการเกษตร  
หมูํที่ ๒  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนดิน     
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๘๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
คลองสํงน้ านานางดาว 
เย็นสุข ถึงนานายประดิษฐ์ 
ภูหวัง  

เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมคลอง
สํงน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการเกษตร 

ปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ า หมูํ
ที่ ๒  

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ประชาชนมีคลองสํงน้ า
ไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าพร๎อมฝาปิดจาก
บ๎านนางปราณี ประทุมวัน 
ถึงบ๎านนายสมชาย  พรม 
รุณ ตัดเข๎ารํองระบายน้ า
บ๎านนางเสาร์ ภูแย๎มใส 
หมูํที่ ๘  

เพ่ือให๎มีรํองระบายน้ าไว๎
ส าหรับระบายน้ าในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ ๘  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีรํองระบายน้ า
ไว๎ระบายน้ าไมํให๎น้ า
ทํวม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๗๔ โครงการกํอสร๎างฝาปิดรํอง
ระบายน้ าหน๎าบ๎านนาย
ประเสริฐ น๎อยอินทร์ ถึง
บ๎านนายบรรจง อุทัยศาล 
หมูํที่ ๘   

เพ่ือให๎มฝีาปิดรํองระบายน้ า 
หมูํที่ ๘  

กํอสร๎างฝาปิดรํองระบายน้ า  
หมูํที่ ๘  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

  



 

 

 

๘๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรจากนา
นายสมร  ภูน้ าไสย ถึงนานาง
พันธ์  บุญขัน หมูํที่ ๒  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๖  
 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๗๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรทุกสายใน
พื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพือปรับปรุงซํอมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตรใช๎เป็นเส๎นทางขน
ถํายพืชผลทางการเกษตรและ
สัญจรไป-มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
ในพื้นที่ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช๎คมนาคมได๎
สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๗๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังทุกสายในพ้ืนท่ี
ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพือปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง
ใช๎เป็นเส๎นทางขนถํายพืชผล
ทางการเกษตรและสัญจรไป-มา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ี
ต าบลนาดี หมูํที่ ๑-๙  
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรใช๎คมนาคมได๎
สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๗๘ โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานางประ
ครอง  ภูงามเงิน ถึงนานาย
ประยรู ภูพาดสี และนายบุญมี 
ประเสริฐก๎านตรง หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎มีถนนเพื่อการเกษตรใช๎
เป็นเส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร หมูํที ่๓ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 



 

 

 

๘๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังจากนานาย
พุทธา  ภูกาเมศ ถึงนานาง
วรรณี มณีวงค์ หมูํที่ ๓ 

เพ่ือให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๓  
 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๘๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังจากนานางดรุณี  
ภูงามเงิน ถึงคลอง
ชลประทาน หมูํที่ ๓  

เพ่ือให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๓  
 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๘๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
จากบ๎านขม้ิน หมูํที่ ๕ ถึง
บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖  

เพ่ือให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง       
หมูํที่ ๕  
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๘๒ โครงการลงหินลูกรังจาก
สะพานบ๎านคลองคูํ ถึงโคก
คันจ๎อง หมูํที่ ๖  

เพ่ือให๎มถีนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ลงหินลูกรัง  หมูํที่ ๖  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรัง
ใช๎คมนาคมได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

๘๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากนานาง
อุลัย ภูขลิบเงิน ถึงนานายวิชัย  
หาระมี หมูํที่ ๖   

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง        
หมูํที่ ๖ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘๔ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจาก
นายทองสอน ชัยประเสริฐ ถึงล า
น้ าดอกไม๎ หมูํที่ ๗   

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนลูกรัง หมูํที่ ๗  
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘๕ โครงการลงลูกรังรอบบริเวณ
หนองสาธารณประโยชน์ (หนอง
โดน) หมูํที่ ๔  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

มีถนนลูกรังรอบบริเวณหนอง
สาธารณประโยชน์ (หนองโดน) 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากนานาย
วัชรชัย  ภูพาดสี ถึงนานางยอด 
ฆารไสว พร๎อมท าสะพานข๎าม
คลองหมูํที่ ๘  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง        
หมูํที่ ๘  
 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 

  
 
 
 



 

 

 

๙๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘๗ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
จากคลองชลประทาน ถึงหนอง
ดั่ง หมูํที่ ๙    

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไวใ๎ช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง                  
หมูํที่ ๙ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
จากสายรอบนอก หมูํที่ ๙  ถึง
หมูํที่ ๗   

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังไวใ๎ช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง                
หมูํที่ ๙ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๘๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จากบ๎าน
นายทอง  บุญเลิศ – หนองหัว
คน ม.๑ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

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

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๐ โครงการกํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร จากนานายอรณุ      
ภูแลศรี ถึงโรงเรียนขมิ้นพัฒน
วิทย์ ม. ๕ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

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

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในต าบล
นาดี หมูํที่ ๑-๙ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็น
เส๎นทางคมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ภายในต าบลนาด ี
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๙๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตผุล 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ 
หนํวยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากบ๎านคลองคู ํหมูํที่ ๖ ถึง
บ๎านหลุมข๎าวหมูํที่ ๗  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖ ถงึบ๎าน
หลุมข๎าว หมูํที่ ๗  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๓ โครงการยกระดับถนนเพ่ือ
การเกษตรจากสะพานนาย
นายเทพา  ภูงามเงิน ถึงนา
นายวิชัย  หาระมี หมูํที่ ๖  

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๖   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๔ โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร  ม. ๑-๙ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๙ 
ยาว ๕๐๐ เมตร, กว๎าง ๔ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร 
 

๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๕ โครงการปรับปรุงซํอม แซม
ถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร 
จากนานายวัชระชัย  ภูพาด
สี ถึงนานางยอด ฆารไสว 
หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎มีถนนลูกรังใช๎เป็นเส๎นทาง
คมนาคมทุกฤดูการ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.๘ ยาว ๑,๘๐๐ กว๎าง ๔ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๒๐  เมตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนลูกรังใช๎
คมนาคมไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 



 

 

 

๙๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษ๖ร จากบ๎านนายเล็ก 
แสงนาค ถึงต๎อนโ (ดอนแคน)
หมูํที่ ๖   

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๗ โครงการขยายและติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะหมูํ ๑-๙ 
ต าบลนาด ี 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๘ โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
จากถนนทางโค๎งหมูํที่ ๒ ถึง
เขตเทศบาลต าบลอุํมเมํา  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๙๙ โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
จากแยกหมูํที่ ๒ ถึงหมูํที่ ๗  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืน 
ลดปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๐๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
จากบ๎านอาจารยศ์ิริรตัน์  
โกศล ถึงบ๎านนายภาณุพงษ์  
ภูกระทาน หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๙๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐๑   โครงการขยายเขตไฟฟูาและ
ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๗  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง  ทุกจุดที่
ยังไมํมี หมูํที่ ๗  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๐๒ โครงการขยายไฟฟูาสํองสวําง 
ถึงบ๎านอาจารย์โกศล   
ภูงามเงิน  

เพ่ือให๎ประชาชนมีแสง
สวํางใช๎ในยามกลางคืนลด
ปัญหาการโจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลด
ปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๐๓ โครงการขยายไฟฟูาสํองสวําง
จากบ๎านนางอุทิศ  หาระมี  
ถึงบ๎านนายสมชัย  หาระมี  
หมูํที่ ๓  

เพ่ือให๎ประชาชนมีแสง
สวํางใช๎ในยามกลางคืนลด
ปัญหาการโจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลด
ปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๐๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา
ออกไปถึงคลองสุด 
หมูํที่ ๕ 

เพ่ือให๎ประชาชนมีแสง
สวํางใช๎ในยามกลางคืนลด
ปัญหาการโจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวาํงใน
ยามกลางคนื 
ลดปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๐๕ โครงการขยายไฟฟูาครัวเรือน 
จากบา๎นนายไสว  ภูอาภรณ์ ถึง
บ๎านนางเรือง ภูจันดา หมูํที่ ๘  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 



 

 

 

๙๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐๖ โครงการขยายไฟฟูาแรงต่ า 
จากบ๎านนายสมบัติ  ภมูี
เขียน ถึงโนนค๎อ หมูํที่ ๘   

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง   ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๐๗ โครงการขยายและติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ ไปดอนเสา
เล๎า ม. ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวําง ระยะทาง
๘๕๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลดปญัหา
โจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๐๘ โครงการขยายไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร จากวัดสวํางชัย
ศร-ีหนองโดน ม.๒,๔ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาเพื่อการเกษตร จ านวน 
๓๐๐ เมตร   
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลด 
ปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๐๙ โครงการขยายไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ม.๕ จาก บ๎าน
ขมิ้น-บ๎านคลองคูํ ม.๕,๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาเพื่อการเกษตรจาก 
จ านวน ๑,๓๐๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลด 
ปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๐ โครงการขยายไฟฟูาถนน
เพื่อการเกษตร  ม.๑-๙  

เพื่อให๎ประชาชนมีแสงสวํางใช๎
ในยามกลางคืนลดปัญหาการ
โจรกรรม 

ติดตั้งไฟฟูาถนนเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแสงสวํางใน
ยามกลางคืนลด 
ปัญหาโจรกรรม 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 



 

 

 

๙๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑๑ โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูํบ๎าน ๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๒ โครงการขยายเขตประปา
จาก หมูํท่ี ๑ – หนองหัว
คน 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง 
๙๐๐ เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคอยาํงทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
จุดทางโค๎งเข๎าหมูํบ๎าน 
หน๎าบ๎านนางเสง่ียม                 
ค าหอม หมูํที่ ๒  

 เพื่อปรับปรุงซํอมแซมทางโค๎งให๎มี
ความปลอดภัยในการสัญจร ลด
ปัญหาการเกิดอุบัตเิหต ุ

 ปรับปรุงซํอมแซมทางโค๎ง  
หมูํที่ ๒ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนทางโค๎งที่
มีความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดปญัหาการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๔ โครงการติดตั้งกระจกสํอง
ทาง ม.๑-๙ 

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหต ุ ติดตั้งกระจกสํองทาง ๓ จุด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดการเกิดอุบัตเิหตุจาก
การจราจร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๕ โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าน้ าพาน ถึงต าบล
หลุบ หมูํท่ี ๔  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาสะดวก กํอสร๎างสะพาน ข๎ามล าน้ าพาน 
ถึงต าบลหลบุ 

๘,๕๐๐,๐๐
๐ 

๘,๕๐๐,๐๐
๐ 

๘,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสะพานในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 



 

 

 

๙๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑๖ โครงการกํอสร๎างประตูเปดิ-ปิดน้ า 
บริเวณหนองโดน หมูํที่ ๔  

เพื่อกํอสร๎างประตูระบายน้ า
หนองโดน หมูํที่ ๔  

กํอสร๎างประตูระบายน้ า
หนองโดน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร  

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๗ โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีต
ข๎ามคลองชลประทาน ๒R จ านวน 
๓ จุด หมูํที่ ๖  
จุดที่ ๑ นานายล าดวน  ฆารจ าลอง 
จุดที่ ๒ นานายประสิทธ์ิ  ศรจี าปา 
จุดที่ ๓ นานายเทพา  ภูงามเงิน 

 เพื่อกํอสร๎างสะพาน
คอนกรีตข๎ามคลอง
ชลประทาน 

กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
คลองชลประทาน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสะพานใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๘ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมูํที่ ๑-๙ ต าบลนาด ี 

เพื่อให๎ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

เสรมิไหลํทางถนนคอนกรีต
ทุกสาย  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนกว๎างขึ้น และ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๑๙ โครงการท าความสะอาดหลอดไฟฟูา
หมูํบ๎าน ทุกหลอด ม.๑-๙ 

เพื่อให๎มีแสงสวํางพียงพอ ท าความสะอาดหลอดไฟฟูา
หมูํบ๎าน ทุกหลอดและทุก
หมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หลอดไฟฟูามีแสง
สวํางพียงพอ 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 



 

 

 

๙๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวํา 

จะได๎รับ 
หนํวยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒๐ โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม 
คลองสํงน้ าคอนกรีต ทุกสายในหมูทํี่ ๑-๙ 
ต าบลนาด ี

เพื่อสร๎างความแข็งแรง
ของคลองและน้ าไหล
สะดวก 

ปรับปรุง ซํอมแซม คลอง
สํงน้ าคอนกรีต          ทุก
สายในหมูํท่ี ๑-๙ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีน้ าใช๎  เพียงพอ
ตํอการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๒๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสงํน้ า
จากนานายสุพี   ภูหวัง 
- นานางเกศรินทร์ เย็นสุข ม. ๒  

เพื่อสร๎างความแข็งแรง
ของคลองและน้ าไหล
สะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรตี
ยาว  ๑,๕๐๐ ม. กว๎าง 
๑.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีน้ าใช๎  เพียงพอ
ตํอการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๒๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสงํน้ า
จากนานายสเุทพ ภูงามเงิน         - 
นานายอดุล (บ๎านขมิ้น)   
ม.๓,๔,๕ 

เพื่อสร๎างความแข็งแรง
ของคลองและน้ าไหล
สะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรตี
ยาว  ๓๔๐ ม. กว๎าง 
๑.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ประชาชนมีน้ าใช๎  เพียงพอ
ตํอการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๒๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซมคลองสงํน้ า
จากนานายมิตร พันธุ์วัตร – นานายสุภี  
ภูเทพค า ม.๑,๓,๔ 

เพื่อสร๎างความแข็งแรง
ของคลองและน้ าไหล
สะดวก 

กํอสร๎างคลองคอนกรตี
ยาว  ๕๔๐ ม. กว๎าง 
๑.๕๐ ม. ลึก ๑ ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีน้ าใช๎  เพียงพอ
ตํอการเกษตร 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๒๔ โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎าหมูํบ๎าน 
บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖  

เพื่อกํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน หมูํที่ ๖  

กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๖  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  มีซุ๎มประตูทางเข๎าหมูํบา๎น 
บ๎านคลองคูํ หมูํที่ ๖  

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 

 



 

 

 
๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 แนวทางที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากวัดปาุมุจริทราราม หมูํ
ที่ ๒ ทางไปโคกคันจ๎อง ถึงสะพาน
ต๎อนโซํ (หนองสามขา) 
 

 

ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก
และท าให๎เกษตรกรสามารถขน
ถํายสินค๎าทางการเกษตรได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
๔ เมตร ยาว ๓,๘๗๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา ๑๕,๔๘๐ ตารางเมตร 

๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ๘,๗๑๒,๐๐๐ ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านคลองคํูหมูํที่ ๖ จากศาลา
กลางบ๎าน ถึงทางไปโรงเรียนนาดีหลุม
ข๎าววิทยา บ๎านนาดี หมูํที ่๘ ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก
และท าให๎เกษตรกรสามารถขน
ถํายสินค๎าทางการเกษตรได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
๔ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ น๎อย
กวํา ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

๗,๗๐๐,๐๐๐ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๒๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสะพานบา๎นนาดีหมูํที ่๙ ถึง สะพาน
บ๎านหลุมข๎าวหมูํที ่๗  ต าบลนาด ี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

ประชาชนหมูํที่ ๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก
และท าให๎เกษตรกรสามารถขน
ถํายสินค๎าทางการเกษตรได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
๔ เมตร ยาว ๙๒๔ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา ๓,๖๙๖ ตารางเมตร 

๒,๐๓๒,๘๐๐ ๒,๐๓๒,๘๐๐ ๒,๐๓๒,๘๐๐  ประชาชนหมูํที ่๑-๙ ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

๑๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางจาก 
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ ต.  นาด ี– บ๎าน
โคกคันจ๎อง ต.หัวงัว  

ประชาชนต าบลนาดแีละต าบล
หัวงัว ได๎ใช๎เป็นเส๎นทางสัญจร
ไป-มาได๎สะดวกและท าให๎
เกษตรกรสามารถขนถาํยสินค๎า
ทางการเกษตรได๎อยํางสะดวก
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยาง แบบ
ASPHALT คอนกรีต ยาว 
๕,๐๐๐ เมตร กวา๎ง ๖ เมตร 
หนา ๓ ซ.ม. ชั้นพื้นทางแบบดิน
ซีเมนต์ หนา ๐.๒๐ เมตร 

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลนาดแีละต าบล 
หัวงัว ได๎ใช๎เป็นเส๎นทางสัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาดี 

 
 



 

 

 

 ๙๙ 
ยละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒๙ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางจากบ๎าน
ปอแดง ต.นาด-ีบ๎าน           
ทํางาม ต.อุํมเมํา 

ประชาชนต าบลนาดี และ
ต าบลอุํมเมําได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสญัจรไป-มาได๎
สะดวกและท าให๎เกษตรกร
สามารถขนถํายสินค๎า
ทางการเกษตรได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางจากบ๎านปอ
แดง-คลองคูํ-บ๎านหลุมข๎าว-บ๎านนา
ดี ต.นาดี – บ๎านโคกเครือ – บ๎าน
ทํางาม ต.อุํมเมําแบบ/ASPHALT
คอนกรีต ยาว ๖,๐๐๐ เมตร กว๎าง 
๖ เมตร หนา ๓ ซ.ม. ช้ันพ้ืนทาง
แบบดินซีเมนต์ หนา ๐.๒๐ เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลนาดี 
และต าบลอุํมเมําได๎ใช๎
เป็นเส๎นทางสญัจรไป-
มาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๓๐ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. สายจากบา๎น            
ปอแดง หมูํที ่๑ ถึง
สะพาน - บ๎านโคกกลาง 
ต.หลุบ 

ประชาชนต าบลนาดีและ
ต าบลหลุบ ได๎ใช๎เป็นเส๎นทาง
สัญจรไป-มาไดส๎ะดวกและ
ท าให๎เกษตรกรสามารถขน
ถํายสินค๎าทางการเกษตรได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างคสล. สายจากบ๎าน            
ปอแดง หมูํที่ ๑ ถึงสะพาน - 
บ๎านโคกกลาง ต.หลุบ แบบ
ASPHALTคอนกรีต ยาว 
๒,๕๐๐ เมตร กว๎าง ๖ เมตร 
หนา ๓ ซ.ม. ช้ันพ้ืนทางแบบดิน
ซีเมนต์ หนา ๐.๒๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลนาดี
และต าบลหลุบ ได๎ใช๎
เป็นเส๎นทางสญัจรไป-
มาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางท่ี ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน,คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
จากคลองชลประทาน สาย ๕ 
-๒ ถึงสะพานล าน้ าพาน 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า  

ประชาชนต าบลนาดี และ
ต าบลอุํมเมําได๎ใช๎เป็นเส๎นทาง
สัญจรไป-มาไดส๎ะดวกและท าให๎
เกษตรกรสามารถขนถํายสินค๎า
ทางการเกษตรได๎อยํางสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางจากบ๎านปอ
แดง-คลองคูํ-บ๎านหลุมข๎าว-บ๎านนาดี 
ต.นาดี – บ๎านโคกเครือ – บ๎านทํา
งาม ต.อุํมเมําแบบ/ASPHALT
คอนกรีต ยาว ๖,๐๐๐ เมตร กว๎าง ๖ 
เมตร หนา ๓ ซ.ม. ช้ันพ้ืนทางแบบ
ดินซีเมนต์ หนา ๐.๒๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล 
นาดี  ได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางสญัจรไป-มา
ได๎สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๓๒ โครงการซํอมสร๎างผิวเคพซลี สาย
บ๎านปอแดง หมูํที่ ๒ ถึงบ๎านโคก
คันจ๎อง  

เพื่อใหป๎ระชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว  

 ซํอมสร๎างผิวเคฟซีล สายบ๎านปอ
แดง หมูํที่ ๒ ถึงบ๎านโคกคันจ๎อง 

๒,๐๐๐,๐๐
๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนในต าบลนาดมีี
เส๎นทางคมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๓๓ โครงการซํอมสร๎างผิวเคพซลี สาย
บ๎านหลุมข๎าวหมูํที่ ๗ ถึงบ๎านนาดี 
หมูํที่ ๘ , ๙ 

เพื่อใหป๎ระชาชนมีเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว  

ซํอมสร๎างผิวเคพซลี สายบา๎นหลมุ
ข๎าวหมูํที่ ๗ ถึงบ๎านนาดี หมูํท่ี ๘   

๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนในต าบลนาดมีี
เส๎นทางคมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี

๑๓๔ โครงการซํอมสร๎างผิวเคพซลี สาย
แยกทางหลวงชนบท ๒๐๔๕ – 
คลอง ๒L RMC  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก 
และรวดเร็ว 

ซํอมสร๎างผิวเคพซลี สายแยกทาง
หลวงชนบท ๒๐๔๕ – คลอง ๒L 
RMC 

๒,๐๐๐,๐๐
๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลนาดีมี
เส๎นทางคมนาคมที่สะดวก 

กองชําง 
อบต.นาด ี



 

 

 

 
๑๐๑                                                                                                                                                                                                                                                         

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางท่ี ๒ การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการอุดหนุนการแขํงขันกีฬา
ต าบลนาด ี

เพื่อเป็นการสร๎างความสามัคคีใน
หมูํคณะและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์โดยไมํหันไปสนใจยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมกีฬาต าบลนาด ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เป็นการสํงเสรมิการ
เลํนกีฬาให๎กับ 
เยาวชน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๒ โครงการจดัการแขํงขันกฬีา ๔ 
เส๎า เกม 

เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
หํางไกลจากยาเสพย์ติดมีความ
รักความสามัคค ี

จัดกิจกรรมรณรงคต์ํอต๎าน
ยาเสพยต์ิด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีจิตส านึก
หํางไกลจาก
ยาเสพยต์ิด 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๓ โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลนาดีในการแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพตดิ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลนาดีในการแขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติด 

นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลนาดี 
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาต๎านยา
เสพติด 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ นักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาดี เข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๔ โครงการปูองกันแกไ๎ขปญัหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว
ปูองกัน 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 

จัดกิจกรรมปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรมการ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

 
 



 

 

 

๑๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
แนวทางที่ ๒ การสร้างชุมชนปลอดยาเสพย์ติด อาชญากรรม 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕ โครงการอุดหนุนตามโครงการ
ชุมชนเข๎มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีจติส านึก
หํางไกลจากสิ่งเสพติด 
 

ประชาชน เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกหาํงไกลจากสิ่งเสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมีจติส านึก
หํางไกลจากสิ่งเสพติด 
สุขภาพรํางกายสมบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๖ โครงการแขํงขันฟุตบอล อปท.
ยางตลาดพรีเมยีลีกต๎านยาเสพตดิ 

๑.เพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎ออก
ก าลังกายตํอเนื่องตลอดปสีํงเสริมให๎
มีสุขภาพท่ีแข็งแรงใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์และหํางไกลยาเสพยต์ิด 
๒.เพื่อสํงเสรมิการพัฒนาการเลํน
ฟุตบอลในท๎องถิ่นให๎มีมาตรฐาน
ยิ่งข้ึน 

๑.นักกีฬาจาก อปท.ในเขต
อ าเภอยางตลาดเข๎ารํวมการ
แขํงขัน ๑๗ คน  
๒.ผู๎เกี่ยวข๎องตลอดจนผู๎ชมกีฬา
ไมํน๎อยกวํา ๕,๐๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.นักกีฬาท่ีเข๎ารํวมการ
แขํงขันมีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 
๒.ลดปัญหายาเสพย์ตดิ 
 ๓.ประชาชนในท๎องถิ่นมี
ความสามัคคีเกิดความรัก
บ๎านเกิด 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๗ โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็ก และสตร ี

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การละเมดิ
สิทธิเด็ก และสตร ี

ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็ก และสตร ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส์ 
การละเมิดสิทธิเด็ก และ
สตร ี

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๘ โครงการสนับสนุนคาํย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู๎เสพยา
เสพติด 

เพื่อสนับสนุนคํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู๎เสพยาเสพติด  

เพิ่มสนับสนุนคํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู๎เสพยาเสพติด 

๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ สนับสนุนคํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู๎เสพยาเสพติด 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

 



 

 

 

๑๐๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
แนวทางที่ ๒ การสร้างชุมชนปลอดยาเสพย์ติด อาชญากรรม 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙ โครงการชุมชนเข๎มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

-เพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชนเรื่องยาเสพย์ตดิ
ให๎โทษเพื่อให๎ประชาชนไดต๎ะหนักถึงโทษ
ยาเสพยต์ิดเพื่อให๎ประชาชนให๎ความรํวมมือ
ในการระวังปูองกันปัญหายาเสพยต์ิดในชุม
ขนเพื่อให๎ประชาชนเข๎มแข็งปลอด
ยาเสพยต์ิดให๎โทษ 

ประชาชน หมูํที่  
๑ – ๙ ต าบลนาดี
จ านวน ๑๐๐ คน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐   ๓๕,๐๐๐ ประชาชนให๎ความ
รํวมมือเฝูาระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิดในชุมชน 
สามารถลดปญัหา
อาชญากรรมทีเ่กิดจาก
ยาเสพยต์ิดได ๎

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๑๐ โครงการอุดหนุนกีฬาต๎านยา
เสพติดของกลุมํเยาวชน 

เพื่ออุดหนุนการจดัการแขํงขันกีฬาต๎านยา
เสพเสพติด เพื่อให๎เยาวชนได๎ออกก าลังกาย
สุขภาพแข็งแรงหํางไกลยาเสพติดฯ 

อุดหนุนการแขํงขันกีฬา
ส าหรับ เยาวชนในเขต
พื้นที่ต าบลนาดี  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐ เยาวชนเขตพื้นท่ีต าบล
นาดีได๎ออกก าลังกาย
สุขภาพแข็งแรงหํางไกล
ยาเสพตดิฯ 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๑๑ โครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอล
มวลชน อ าเภอยางตลาดคัพ
ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 
๒๕๕๙  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬา
โกลหนูตา๎นยาเสพติด  

จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
แขํงขันกีฬาโกล หนูต๎าน
ยาเสพตดิ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เยาวชนเขตพื้นท่ีได๎ออก
ก าลังกายสุขภาพ
แข็งแรงหํางไกลยาเสพ
ติดฯ 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๑๒ โครงการกํอสร๎างลานกีฬา        
ฟุตซอล เพื่อเอาชนะยาเสพตดิ 
หมูํที่ ๑ - ๙ ต าบลนาด ี

เพื่อใหป๎ระชาชนในท๎องถิ่นได๎ออกก าลังกาย
ตํอเนื่องตลอดปสีํงเสริมให๎มสีุขภาพท่ี
แข็งแรงใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และ
หํางไกลยาเสพยต์ิด 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนนาดี หมูํที่ ๑ - ๙ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เยาวชนเขตพื้นท่ีได๎ออก
ก าลังกายสุขภาพ
แข็งแรงหํางไกลยาเสพ
ติดฯ 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

 



 

 

 

๑๐๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจดัตั้งกลุมํเลีย้ง
โคพันธุพ์ื้นเมืองและพันธุ์
ลูกผสม 

-เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎ครอบครัว 
-เพื่อเพ่ิมศักยภาพให๎การเลีย้งโค 

จัดฝึกอบรมและสํงเสรมิ
เกษตรผู๎เลีย้งโค 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคมี
รายได๎เพิ่มและการเลี้ยง
โคที่ถูกต๎อง 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๒ โครงการจดัตั้งกลุมํเย็บผ๎า
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

-เพื่อให๎สตรีมีงานท าหลังฤดู
การเกษตร 
-เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎กับครอบครัว 

จัดตั้งกลุํมเย็บผ๎าทุก
หมูํบ๎าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุํมสตรมีีงานท าและ
ชํวยแบงํเบาภาระ
คําใช๎จํายในครอบครัว 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๓ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์ 

-เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎ครอบครัว 
-เพื่อให๎แมํบ๎านใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

สํงเสริมสนับสนุนกลุํม
ดอกไม๎ประดิษฐ ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุํมสตรมีีงานท าและ
ชํวยแบํงเบาภาระ
คําใช๎จํายในครอบครัว 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๔ โครงการจดันิทรรศการ
ผลิตผลทางการเกษตร 
(บุญคูณลาน) 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
นิทรรศการผลติผลทางการเกษตร  

ผลผลติทางการเกษตร
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป็นที่รู๎จักอยําง
กว๎างขวาง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผลผลติทางการเกษตร
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป็นที่รู๎จักอยําง
กว๎างขวาง สร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชน 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๕ โครงการสํงเสริมกิจกรรม
ด๎านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริม
และพัฒนาสตรีและครอบครัว 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีดีขึ้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

 
 



 

 

 

๑๐๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการทอเสื่อกก/ผ๎า
พ้ืนเมือง  ม.๑-๙ 

-เพ่ือให๎สตรีแมํบ๎านมีงานท า
หลังฤดูการเกษตร 
-เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎ครอบครัว 

จัดตั้งกลุํมทอเสื่อกกและ
กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง ใน
พ้ืนที่ต าบลนาดี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุํมสตรีแมํบ๎านสามารถ
เพ่ิมรายได๎ให๎ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๗ โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ในต าบล 
นาดี มีอาชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู๎พิการ คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส ในต าบล 
นาดี มีอาชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี
 

๘ โครงการสนับสนุนกลุํม
ผลิตน้ าดื่มเพ่ือประชาชน
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๑-๙  

เพ่ือให๎ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าดื่มที่สะอาดไว๎
รับประทาน  

จัดตั้งกลุํมผลิตน้ าดื่มเพ่ือ
ประชาชน  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํงเสริมให๎เกษตรกรมี
รายได๎จากอาชีพเสริม 
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับบริโภค 

ส านักปลัด 
 อบต.นาด ี

 

 
 
 
 

 



 

 

 

๑๐๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โครงการจดัตั้งห๎องสมดุในหมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับรู๎ขําวสาร
ตําง ๆ 

จัดตั้งห๎องสมดุใน
หมูํบ๎าน ๓ แหํง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่อําน
หนังสือและไดร๎ับข๎อมูล
ขําวสารตาํง ๆ 

ส านกัปลดั 
อบต.นาด ี

 
๒. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน เพื่อให๎นักเรียนมีอาหาร

รับประทานทุกคน 
โรงเรียนในเขต อบต.
ทุกโรงเรียน 

๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ นักเรียนทุกคนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๓. โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) มีอาหารเสรมิ(นม)ให๎เด็กระดบั

กํอนวัยเรียน 
โรงเรียนในเขต อบต.
นาด ี

๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ ๗๒๒,๔๔๐ เด็กได๎ดื่มนม มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๔. โครงการสนับสนุนการเข๎าคําย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรูด๎๎าน
ภาษาและมีประสบการณต์รง 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
ร.ร.นาดีหลมุข๎าววิทยา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรูด๎๎าน
ภาษาและประสบการณ์
ตรงมากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียนภายในต าบล

นาดีในการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านวชิาการ 
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนภายในต าบล
นาดีในการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
วิชาการ 

-ร.ร.ปอแดงวิทยา 
-ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
-ร.ร.นาดหีลุมขาว
วิทยา 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลนาดีในการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านวิชาการ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

 
 
 



 

 

 

๑๐๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาระบบการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎เด็กมีสถานท่ีเรียน ท่ี
เหมาะแกํการเรียนรู ๎

ศูนย์อบรมเด็กกํอนเกณฑ์ทั้ง ๔ 
ศูนย์ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กมสีถานท่ีเรียนทีเ่หมาะ
แกํการเรยีนรู ๎

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๗ โครงการจดัซื้อเครื่องเลํน

สนามพลาสติก 
เพื่อความปลอดภัยในการเลํน
ของเด็ก และเพื่อพัฒนาการที่ดี
ของเด็ก 

ให๎เด็กรู๎จักการรอคอย การให๎
อภัยและการเข๎าสังคม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีความปลอดภัยและมี
พัฒนาการที่ด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๘ โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการพัฒนา

นักเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
จัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็น
ประจ าทุกป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

- 
๙ โครงการแกไ๎ขปัญหาฟันผุ

ให๎เด็ก 
เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมสีุขภาพฟันท่ี
แข็งแรง 

ตรวจสุขภาพฟันให๎เด็กปฐมวัย
ทุกคนของต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟันท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุง

ศูนยก์ศน. ต าบลนาด ี
1. เพื่อจัดบริการทางด๎าน

การศึกษาให๎แกํกลุํมเปูาหมายให๎
ได๎รับการศึกษาที่สูงข้ึน 

  ประชาชนกลุํมเปูาหมายเห็น
ความส าคญัของการศึกษาเพื่อจะ
ได๎พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กลุํมเปูาหมายและ
ประชาชนไดเ๎ล็งเห็น
ความส าคญัและมสีถานท่ี
เป็นเอกเทศเพื่อจัดเป็น
แหลํงเรียนรู๎ประจ าต าบล  

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

 
 



 

 

 

๑๐๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาระบบการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑  โครงการจดัหา    
 ทุนการศึกษาให๎เด็ก  
 นักเรียน 

เพื่อสนับสนุนสํงเสริม ชํวยเหลือ
นักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 
สร๎างช่ือเสียงให๎ชุมชน  

จัดหาทุนการศึกษา  จ านวน  
๖๐  ทุน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 
สร๎างช่ือเสียงให๎ชุมชน และ
ยากจน ไดร๎ับการชํวยเหลือ
ด๎านทุนทรัพย ์

-ส านักปลัด 
อบต.นาด ี

 

๑๒  โครงการสนบัสนุน   
 กิจกรรมเข๎าคําย  
 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
-เนตรนาร ี

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมเข๎าคําย 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เนตรนารีของ
นักเรียน 

สํงเสริมกิจกรรมเขา๎คําย 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด  ของ
โรงเรียน ท้ัง ๓ แหํงของต าบล
นาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมเข๎าคําย ลูกเสือ-
ยุวกาชาด ไดร๎ับการ
สนับสนุน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

-โรงเรียน ท้ัง ๓ 
แหํง ของต าบลนาด ี

๑๓ โครงการพัฒนาผู๎ดูแลเด็ก เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
พัฒนาผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.นาด ี

พัฒนาผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อบต.นาดี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พัฒนาผู๎ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.
นาด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๑๔ โครงการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

เพื่อให๎นักเรียนหํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
ร.ร.นาดีหลมุข๎าววิทยา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนหํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาระบบการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๕ โครงการสํงเสริมสนับสนุนรถ
รับ-สํงนักเรียน โรงเรียนดี
ประจ าต าบล 

 เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนดี  
 ประจ าต าบล มีความ 
 สะดวกในการเดินทางมา  
เรียน 

ร.ร.ปอแดงวิทยา โรงเรียนดี
ประจ าต าบลนาด ี
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักเรียนโรงเรียนดีประจ า
ต าบล มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๑๖ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา
ของนักเรียน 

 เพื่อสํงเสรมิสนับสนุน   
 กิจกรรมแหเํทียน    
 เข๎าพรรษาของนักเรียน 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
ร.ร.นาดีหลมุข๎าววิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
แหํเทียนเข๎าพรรษาของ
นักเรียน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๑๗ โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรม 
เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนมี
คุณธรรมและจรยิธรรม 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
ร.ร.นาดีหลมุข๎าววิทยา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 โครงการสํงเสริมสนับสนุน 

การแขํงขันกีฬาของนักเรียน 
เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
การแขํงขันกีฬาของนักเรียน 

ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย ์
ร.ร.นาดีหลมุข๎าววิทยา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํงเสริมสนับสนุน 
การแขํงขันกีฬาของ
นักเรียน 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 
  
 
 

 
 



 

 

 

 
๑๑๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ที ่โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑. พัฒนาปรับปรุงหอ

กระจายขําว 
เพื่อให๎มีเครื่องมือชํวยในการตดิตอํ
ประชาสมัพันธ์ 

ปรับปรุงหอกระจาย
ขําวหมูํที่ ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีการรับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารที่รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๒. จัดท าปูาย

ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อเผยแพรํข๎อมลูขําวสารประชาสัมพันธ์
งานของ อบต. 

จัดท าปูายประชา 
สัมพันธ์ทุก     
หมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีการรับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารของ อบต. 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
๓. โครงการจดัซื้อ

หนังสือพิมพป์ระจ า
หมูํบ๎าน ม. ๑-๙ 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับข๎อมูลขําวสารของ
ทางราชการที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ ์

เพิ่มศักยภาพของคน
ในชุมชนและมีการ
รับรู๎ขําวสาร
เทียบเทํากับคนใน
ชุมชนเมือง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ประชาชนมีการรับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารของทางราชการ
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๔. โครงการปรับปรุงการ
ให๎บริการประชาชนของ
ส านักทะเบียนอ าเภอ
ยางตลาด 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับได๎รับความ
สะดวกสบายในการใช๎บริการ 

อุดหนุนสํวนราชการ
อ าเภอยางตลาด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนไดร๎ับได๎รับความ
สะดวกสบายในการใช๎
บริการ 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

 
 



 

 

 

 
๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ที ่โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๕. โครงการอุดหนุนศูนย์

ข๎อมูลขําวสารการจดัซื้อ/
จัดจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อ/
จัดจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารการจัดซื้อ/จัด
จ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุดหนุนศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารการจัดซื้อ/จัดจา๎ง
ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๖ โครงการถํายเอกสาร เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการถํายเอกสาร เพื่อใช๎ในการถําย
เอกสารตําง ๆ ใน
กิจการงาน ของ อบต.
นาดี  

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เพื่อใช๎ในการถํายเอกสาร
ตําง ๆ ในกิจการงาน ของ 
อบต.นาด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 

๗ โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ อบต.นาด ี

เพื่อจํายเป็นคาํจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ อบต.นาด ี

จัดท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ อบต.
นาด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีวารสารประชาสัมพันธ์ 
อบต.นาด ี

ส านักปลดั 
อบต.นาด ี

 
 
 

 
 


