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ค าน า 

  
  เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามสภาพความต้องการของประชาชน และประมวลเพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้น าองค์กรใน
หมู่บ้าน,ต าบล ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลตามเจตนารมณ์
ของผู้บริหารและรัฐบาลในอันที่จะกระจายรายได้ กระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
     ตุลาคม 2563 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
บทน า 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้จัดท าแผนพัฒนาต าบลสี่ปีเป็นกรอบในการวางแนวทาง 
จัดท าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้น าโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.
2563 ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ ถึงห้วงระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.ลักษณะของแผนพัฒนาประจ าปี 
แผนการด าเนินงานประจ าปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นแนวทาง และรายการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด อ าเภอ ต าบลและ
ของ หมู่บ้าน ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลสี่ปี ในลักษณะการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีนั้น จะน ากรอบและนโยบายของแผนพัฒนาต าบลสี่ปี มาเป็นแนวทาง 
 2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

(1)  เพ่ือให้การพัฒนามีเปูาหมายชัดเจน ก าหนดนโยบายแนวทางแผนงานโครงการใน 
การพัฒนาหรือแก้ไขสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอ 
จังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2)  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพไม่ซ้ าซ้อนกับการบริหารงานของส่วนราชการอ่ืน 

(3)  เพ่ือให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน  

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(1) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีซึ่งก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาและเปูาหมายที่จะด าเนินการ 
(2) มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนพัฒนาอ าเภอ จังหวัด 
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สารบัญ 

 
           หน้า 

ส่วนที่ 1         วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและ     5 
        แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

             
ส่วนที่ 2        บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     11 

        แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
        

ส่วนที่ 3        สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายและศักยภาพ  15 
 

ส่วนที่ 4        บัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 
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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์การพัฒนาต าบล 

และแนวทางการพัฒนาขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ส่วนที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

………………………………. 
1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

เพ่ือให้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
เหมาะสม และพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมไปทุกแผนการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ  เช่น  การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพย์สิน  การให้การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูา รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและ
การพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา                                                                                                                                               
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

2.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 
 2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ                                                                                                                                                                                                   
  1.  พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้                                                                               
  2.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง 
  3.  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 

4.  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางสังคมและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร  

    และสิ่งแวดล้อม 
5.  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

อย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.3 สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้                     
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1. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน 
2.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

4. สร้างกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4 นโยบายกรมการปกครอง 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมสังคมประชารัฐ 
3. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าวหน้า 
4. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย 
5. อ านวยความเป็นธรรมและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

2.5 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  
1. การเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ 
2. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
4. การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่ 

2.6   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอ าเภอยางตลาด 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายได้ในการครองชีพ 
2. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
3.ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 

2.7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
1. ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 แนวทางการรักษาความสงบภายใน 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
2.1 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน ามาใช้ประโยชน์ 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสังคม 
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการขจัดความยากจน 
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
3.1 พัฒนาการผังเมืองบริหารจัดการที่ดิน 
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3.3 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 

4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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4.2 แนวทางการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรม 
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 

5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
6.2 แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
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ข้อมูลทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยางตลาด 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 11 

กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต าบลอุ่มเม่า  อ าเภอยางตลาด 
ทิศใต้   ติดต าบลหวังัว  อ าเภอยางตลาด 
ทิศตะวันออก  ติดต าบลหลุบ  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และต าบล 

โนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย 
ทิศตะวันตก  ติดต าบลอุ่มเม่า  อ าเภอยางตลาด 
1.2 เนื้อที่ 
เนื้อท่ีทั้งหมด  32   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  20,000  ไร่ 
1.3 ภูมิประเทศ 
ต าบลนาดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่นาและที่ไร่ ได้รับน้ าจากคลองชลประทานล า

ปาว พื้นที่นาทางด้านทิศตะวันออกของล าน้ าพานมักประสบปัญหาจากน้ าท่วม พ้ืนที่นา
ทางด้านทิศใต้ จดหนองเลิงไก่โอกเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

  1.4  จ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   มีจ านวน 9 หมู่บ้าน  
  1.5  ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 
   จ านวนเทศบาล     -  แห่ง 
   จ านวนสุขาภิบาล     -  แห่ง 

1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น 5,712 คน แยกเป็นชาย  2,799 คน หญิง  2,913  คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 178 คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,543   ครัวเรือน 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ ประชากรในต าบลนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท านา 
เป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โรงสี 12 แห่ง 
3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4  แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง (พร้อมขยายโอกาส) 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน    2  แห่ง 
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์    6  แห่ง 
ส านักสงฆ์สังฆมณีวิเวกธรรม              1      แห่ง 
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3.3 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปอแดง 1 แห่ง 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลนาดี  1 แห่ง 

 4.  การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
มีทางหลวงชนบทเป็นถนนลาดยาง 1 สาย ถึงตัวจังหวัดระยะทาง 11 กิโลเมตร อยู่ห่าง

จากที่ว่าการอ าเภอยางตลาด 14 กิโลเมตร  มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 3 สาย ลาดยาง 1 สาย 
ลูกรัง 2 สาย มีรถโดยสารถึงตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.2 การไฟฟ้า 
    มีไฟฟูาใช้ทั้ง   9 หมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือน 

4.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าน้ า , ล าห้วย    2  สาย 
บึง, หนองและอ่ืน ๆ   3  แห่ง 
4.4 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนและสามารถใช้การได้ 

    ฝาย/พนังเก็บกั้นน้ า   1  แห่ง 
    บ่อน้ าตื้น    525  แห่ง 
   ประปาหมู่บ้าน    4  แห่ง 
 5.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
มีล าน้ าพานไหลผ่านทางทิศตะวันออกของต าบล และมีหนองเลิงไก่โอกมีเนื้อที่ ประมาณ 

3,600 ไร่ ซึ่งมีปลาชุกชุม 
5.2 มวลชนจัดตั้ง 

   อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน   124 คน 
  อาสาสมัครต ารวจชุมชน   จ านวน   16 คน 

6.  ศักยภาพในต าบล 
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(1) จ านวนบุคลากร     45 คน 
 ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 32 คน 
 ต าแหน่งในส่วนการคลัง    9 คน 
 ต าแหน่งในส่วนโยธา     4 คน 

 
(2) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน           23,329,172.71 บาท   
แยกเป็น 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง                   1,791,989.35 บาท 
รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้                                          14,835,033.38 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  6,545,915.00 บาท 
ดอกเบี้ย                      - บาท 
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รายได้เบ็ดเตล็ด                             156,234.33 บาท 

  ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน 

กลุ่มอาชีพ   19  กลุ่ม 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                         หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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2. สาระส าคัญ 
2.1 สภาพแวดล้อม 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,739 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่ม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือ
เป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ 
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
ก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและ
ฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ   ต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย
ยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับ
ล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ 
ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ   โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายัง
ไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ 
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ล้ าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัย
ยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เ งินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็
เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ 
สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์
ผลได้ในระยะ 4 – 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถ
ยั่งยืนไปได้ในระยะยาว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติใน
การที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้ง
ความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุ ขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้
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สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คน
ไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่ง
สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอาณารัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
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ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุ ลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ี 

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางใน
การนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาต าบลสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่ างๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 
ดังนี้  
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 
8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 
ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับ
ที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 
2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
ละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
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ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 
1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่าน
มา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับ
การพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้ง
ในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมาก
ขึ้น  

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศ
ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
  (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 
คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
  (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 
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ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 
เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  

2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

 (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 
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(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง

กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อย
ละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ชุมชน  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูก
บุกรุกท้าลายมากข้ึน   

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน   

(3) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ้านวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่



 24 
ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิด
เป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
  (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
  (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25 
ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ า
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และ
การด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 
151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมาย
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มาก
ขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุ
หลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็น
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ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล    

 (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทธรรมาภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การ
ปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 
2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท 



 26 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่  1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2.การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4.การเติมโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5.ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  6.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่  7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  8.วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  9.การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  10.การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.1 วิสัยทัศน์จังหวัด : “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถ่ินไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว 
และลงทุน” 

3.2  พันธกิจ : 
1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการ

พัฒนา 
การผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 

2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การ
แปรรูปและการส่งออก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค ์
ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการ
จัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่า
ท่องเที่ยวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 

5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.3 เป้าประสงค์รวม 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจาเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ

จานวนตัวชี้วัด 
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
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3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืช

เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
1.1) เป้าประสงค์ 
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
1.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ 60 ต่อปี) 

จากจานวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(KS) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
(4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายพืชเศรษฐกิจหลัก (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
 
1.3) กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
(3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพ่ือสร้างความยั่งยืน และแข่งขันได้ 

ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(5) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้
มาตรฐานและแข่งขันได้ 

2.1) เป้าประสงค์ 
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจาหน่ายผ้าไหมแพรวา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจาหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 12 ต่อปี) 
2.3) กลยุทธ์ 
(1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP 
(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs 

และ Startup จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง 

และมีเอกภาพ เพื่อสร้างอานาจต่อรองทางการตลาด 
(4) เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต 
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การแปรรูป การจาหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน 
แบบครบวงจร 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว 
และน่าลงทุน 

3.1) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1) จานวนถนนที่เชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สายต่อปี) 
(2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล (ร้อย

ละ 80 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
(5) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพื้นที่ที่มีสภาพเป็นปุา (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
(7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(8) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
3.3) กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้า เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม 3 

ดี 
(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) 

(3) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 

(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
4.1) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
4.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(3) การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

ที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 
(4) ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
4.3) กลยุทธ์ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
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โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงข้อมูล 

ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
5.1) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
5.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1) สถิติการจับกุมผู้กระทาความผิดในคดี 3 กลุ่ม ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ 60 ต่อปี) 
(2) อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(3) ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (สถานะ ก =ปลอดยาเสพติด) 

(ร้อยละ 50 ต่อปี) 
5.3) กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างความม่ันคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสังคม 
(3) ยกระดับมาตรการการแก้ปัญหายาเสพติด 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
@   วิสัยทัศน์ต าบล 
@    พันธกิจต าบล 
@    เปูาประสงค์ต าบล 
@    ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล 
 
ค าขวัญประจ าต าบลนาดี  

การเกษตรผสมผสาน                               ตามรอยพระราชด าริ 
แหล่งผลิตวัวงาม     มหาธารล าปาวไหลตลอดปี 
ประเพณีแข่งเรือยาว    ชาวนาดีไม่ทอดทิ้งกัน 
ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณี    สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง    

 
วิสัยทัศน์ต าบลนาดี (Vision) 

การคมนาคมสะดวก              เศรษฐกิจดี                มีความรู้ทันสมัย 
ก้าวไกลวัฒนธรรม                เลิศล้ าการศึกษา         พัฒนาการเกษตรผสมผสาน  
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 แนวทางการรักษาความ สงบภายใน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษา

ความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข 
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านสังคม 
 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
3.1 การพัฒนาผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3.3 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า            

ท่อระบายน้ า 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
ความเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษา

ความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

คนและสังคมที่มีคุณภาพ 
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

6.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
6.2 แนวทางพัฒนาระบบสารสน เทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

คนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

       2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  3. ส่งเสริมการศึกษา 
  4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5. การท าเกษตรแบบผสมผสานและพอเพียง 
  6.  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

.......................….. 
 

1.  นโยบาย 

      1..1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนการคมนาคม ภายในและระหว่างหมู่บ้านให้มีถนนคอนกรีตครบทุก
สาย         
 1.1.2 ปรับปรุงและจัดให้มีแหล่งน้ ากินน้ าใช้ และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของ 
                   ประชาชน 
 1.1.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดท าเอกสารสิทธิ์ให้กับ  
                   ราษฎรมีสิทธิในที่ท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 1.1.4 จัดให้มีการปรับปรุง ขยายเขตบริการไฟฟูา ไฟแสงสว่าง ให้สามารถบริการได้อย่างเพียงพอ 

     1.2 ด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
 1.2.1 ส่งเสริมให้เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ 
 1.2.2 ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน ตามรูปแบบการ 
                   สาธารณสุขมูลฐาน 
 1.2.3 พัฒนาคุณภาพสมองของประชาชนไทย ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือและสารไอโอดีนทุก 
                   หลังคาเรือน  
     1.3 ด้านการประกอบอาชีพ การมีงานท าและรายได้ 

1.3.1 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม หรืออุตสาหกรรมและพัฒนาการหัตกรรมในครัวเรือน   
         พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 

 1.3.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยง ไก่-สุกร-โค-กระบือ ไว้ใช้บริโภคและใช้งานการเกษตร 
 1.3.3 ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมราคาของผลิตผลโดยจัดหาตลาด 
                   และวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
 1.3.4 ส่งเสริมให้มีการประกอบไร่นาสวนผสม เพ่ือลดอัตราเสี่ยงในการขาดทุนและตลาดที่จะ 
                   รองรับ 
     1.4 ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

1.4.1 พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลูกไม้ 
 1.4.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ประเพณีสงกรานต์ประเพณี 
                   แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 
 1.4.3 ส่งเสริมการปลูกปุาตามสองข้างถนนลูกรัง หัวไร่ ปลายนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของปุาไม้ 
 
 
    1.5 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.5.1 ปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ 

1.5.2 ปรับปรุงการบริการประชาชนให้ได้รับความ สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลา เพ่ิมประสิทธิ   
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         ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร  
1.5.3 เร่งรัด/จัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้สามารถบริการประชานและเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การ

บริหาร     
         ส่วนต าบล 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     2.2  เพ่ือพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพและมีสุขภาพถ้วน 
             หน้า สามารถพ่ึงตนเอง ทางด้านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
     2.3  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตรายได้ และ การมีงานท า ลดปัญหาการอพยพไปท างานต่างจังหวัด 
     2.4  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
     2.5  เพ่ือรองรับการให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ล าดับความส าคัญ  
     3.1  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านไม่สะดวกเนื่องจากผิวจราจรช ารุด/ถนนคอนกรีต
ยังไม่   
            ครบทุกสาย 
     3.2  การขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
     3.3  แหล่งน้ ากินน้ าใช้ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ต้องหาซื้อจากหมู่บ้านอื่น 
     3.4  ผลผลิตทางการเกษตร ราคา รายได้ตกต่ าไม่คุ้มทุนการผลิต และไม่มีตลาดรองรับ 
     3.5  การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านไม่ต่อเนื่องเพราะ อสม.ที่ท าหน้าที่ให้บริการไม่ได้มีการ 
            อบรมอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจ ( Mission) 
 1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
 2. ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยประสานงานกับ
ชุมชนและ       
              ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 5. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
นาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จุดมุ่งหมาย 
 1. ยกระดับการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆด้าน 
 3. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสารศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 5. ลดภาระการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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 6. ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 8. ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 9. การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

1.1  ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
1.2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
1.3  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
1.4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1.6  การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
1.7  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.8  การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย 
1.9  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งครอบครัว 
1.10 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.11 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 

  2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
            2.1 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

            2.2  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
            2.3  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
            2.4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
            2.5  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง                          
            2.6   ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

3.   การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
3.1  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
3.2  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
3.3  ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
3.4  การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.5  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
3.6  ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือค่ายด้านการตลาด 
3.7  การวิจัยและการพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา 

4.  การพัฒนาการท่องเที่ยว  
4.1  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
4.2  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
4.3  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
4.4  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
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4.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนา    
       ด้านการค้า การบริหาร และการท่องเที่ยว 
4.6  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 1.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       1.1  ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       1.2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
       1.3  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 
    ประชาชน 
       1.4  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
       1.5  การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
       1.6  สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
       1.7  การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งชุมชน 
       1.8  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       1.9  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งครอบครัว 
       1.10  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       1.11  สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       1.12  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
       1.13  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
       1.14  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
       1.15  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       1.16  การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
       1.17  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
       1.18  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
       1.19  ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
       1.20  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา      
        2.  การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 

         2.1  เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
            2.2  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
            2.3  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
            2.4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
            2.5  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง      
             2.6  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
    2.7  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร2.8  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 

         3.  การพัฒนาไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.1  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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      3.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
      3.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
      3.4  การเชื่อมโยงไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒธนธรรม 
      3.5  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
      3.6  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิประเทศและระหว่างประเทศ 
      3.7  การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
      3.8  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.9  ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
      3.10  ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
      3.11  เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์
      3.12  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
      3.13  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
        4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      4.1  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
      4.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
      4.3  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
      4.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
      4.5  การพัฒนาความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน 
      4.6  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระห่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
      4.7  การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
      4.8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
      4.9  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน์ เชิงสุขภาพฯ 
      4.10  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
      4.11  ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
               4.12   ส่งเสริมพัฒนาความม่ันคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ท ากิน และ
เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
      4.13  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา  
          5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      5.1  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
      5.2  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      5.3  พัฒนาด้านผังเมือง 
      5.4  พัฒนาระบบการจัดการน้ า 

     5.5  พัฒนาระบบพลังงาน 
      5.6  พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
      5.7  พัฒนาระบบสื่อสาร 
      5.8  ส่งเสริมวจิัยและพัฒนา 
          6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     6.1  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
     6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
     6.3  ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 
     6.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่มปุาชุมชน  อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
สนับสนุนจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
     6.5  เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการระบบก าจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง
อากาศโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6.6  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสียชุมชน 
     6.7 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
     6.8  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอยางตลาด 
 

๑. การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 
1.1 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร 
1.3 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
1.5 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการตลาดและการขายผลผลิตและอาหารทางการเกษตร 
1.7 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและรวมกลุ่มใน
รูปแบบ   
      สหกรณ์จ าหน่ายผลผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.3  การบริหารจัดการและเชื่อมโยงองค์กรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาด้าน    
       การค้า การบริการและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพเรียนรู้ใน
การ   
       บริหารจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมและกระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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๓. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.2  ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
3.4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน 
3.5  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
3.7  ส่งเสริมการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.8  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
3.9  จัดระบบสวัสดิการชุมชน 
3.10 ส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  กลุ่มที่  3  

 (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และ ร้อยเอ็ด  ) 
 1  วิสัยทัศน์ 
 กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  และพลังงานทดแทน 
 ผ้าไหมแพรวาสู่สากล  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 2 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ์ 
  -เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  -การพัฒนาความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าการเกษตร 
  -การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
  -ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
  -การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
  -การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  -ความมั่นคงด้านอาหารและการตลาด 
  -ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร 
  -การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ์  OTOP  และการ
ท่องเที่ยวกลยุทธ์ 
  -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและเครือข่าย 
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  -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์  
OTOP 
  -การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ OTOP  กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  -ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
  -ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  -เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
  -ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เชิงวัฒนธรรม          
เชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพฯลฯ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคน และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ 
  -ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  -ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนามาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทั้งระบบ 
  -ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
  -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติก  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  -ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  -ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพกลยุทธ์ 
  -การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  -การควบคุมปูองกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
  -การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  -การเตรียมความพร้อม  เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัต ิ

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา   :  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ก้าวไกลทางวัฒนธรรม             
เลิศล้ าทางการศึกษา  พัฒนาเกษตรผสมผสาน 
4.2ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
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4.3 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาจากปัญหา 
สภาพปัญหาต่าง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ดังนี้ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
1. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ  ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคคล 
2. ขาดเครื่องมือ  วัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการของ  
อบต. 
3. การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหา 
4. สภาพการเจริญเติบโต  ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ราษฎรขาดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
2. ชุมชนขาดการวางแผน 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
1. ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า 
2. ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่มีอยู่บ้าง 
3. ปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้มาตรฐาน 
2. ปัญหาเกี่ยวกับร่องระบายน้ าไม่เพียงพอ 
3. ไฟฟูาสว่างสาธารณะยังไม่ทั่วถึงทุกจุด 
4. ปัญหาระบบประปายังไม่ทั่วถึงและไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐานพอ 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

1. ขาดแหล่งน้ าที่ใช้ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
2. ขาดแหล่งน้ าเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในหน้าแล้ง 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 

1. ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน  ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
2. บุคลากร  เครื่องมือไม่เพียงพอในการต่อการให้บริการ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

1. ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่างสารทางราชของประชาชน 
2. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ปัญหาเรื่องการจัดท าข้อมูล  ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการจัดเก็บราบได้ของ  อบต. 
4. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
5. ปัญหาเรื่องประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ  อบต. 
 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. วัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  
2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ความเจริญเติบโตทางการเกษตรสร้างมลภาวะ 
3. เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
4. เกิดปัญหาภัยแล้ง 
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ส่วนที่ 2 

 
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

 
1.ด้านการบริหารการปกครอง ความ
มั่นคง การอ านวยการ ความยุติธรรม 

     1.1  แนวทางการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรในท้องถิ่นและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.2  แนวทางการรักษาความ สงบ
ภายใน 
 

 
 
 
 

57 
 
 
5 

 
 
 
 

50.00 
 
 

4.39 
 

 
 
 
 

16,263,820 
 
 

737,500 

 
 
 
 

69.80 
 
 

3.17 

 
 
 
 
อบต.นาดี 
 
 
อบต.นาดี 

รวม 62 54.39 17,001,320 72.97  
 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
2.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน
สาธารณสุข 
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านสังคม 
 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 2.4 แนวทางการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
4 
4 
5 
 
2 

 
 
 

3,51 
3.51 
4.38 

 
1.75 

 
 
 

225,000 
184,000 
140,000 

 
70,000 

 
 
 

0.97 
0.79 
0.60 

 
0.30 

 
 
 

อบต.นาดี 
อบต.นาดี 

 
อบต.นาดี 

 
อบต.นาดี 

รวม 15 13.16 619,000 2.66  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

 
  3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 
     3.1 พัฒนาการผังเมืองและการใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตร 
     3.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     3.3 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณา
การ 
 

 
 
 
- 
 
- 
3 

 
 
 
- 
 
- 

2.63 

 
 
 
- 
 
- 

90,000 

 
 
 
- 
 
- 

0.39 

 
 
 
- 
 
- 

อบต.นาดี 

รวม 3 2.63 90,000 0.39  
 

  4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
     4.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้าง
ชุมชนปลอดยาเสพย์ติดและ  
อาชญากรรม 
 

 
 
 
 

15 
 

 
5 

 
 
 
 

13.16 
 

 
4.39 

 
 
 
 

1,870,000 
 
 

235,000 

 
 
 
 

8,03 
 

 
1.01 

 

 
 
 
 

อบต.นาดี 
 
 

อบต.นาดี 

รวม 20 17.54 2,105,000 9.03  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย 

ละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

 
   5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
       5.1 แนวทางการพัฒนาและ   
  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่  
  ประชาชน 
 

 
 
 
1 

 
 
 

0.88 

 
 
 

20,000 

 
 
 

0.09 

 
 
 

อบต.นาดี 

รวม 1 0.88 20,000 0.09  
 

  6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา 
     6.1  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
   6.2 แนวทางพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการกระจายข้อมูล   
         ข่าวสาร 
 

 
 
 
9 
 
4 

 
 
 

7.89 
 

3.50 

 
 
 

3,362,400 
 

102,280 
 

 
 
 

14.43 
 

0.44 

 
 
 

อบต.นาดี 
 

อบต.นาดี 
 

รวม 13 11.40 3,464,680 14.87  
รวมทั้งสิ้น 114 100.00 23,300,000 100  
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ส่วนที่ 3 

 
สภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 

นโยบายและศักยภาพ 
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ส่วนที่ 3 

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายและศักยภาพ 
………………………. 

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ปัญหา สภาพปัญหา 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ปัญหาน้ าท่วมพืชผลการเกษตร 
1.2 ปัญหาภัยแล้ง 
1.3 ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน 
1.4 ปัญหาในด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการ

ผลิตเพ่ือการเกษตร 
1.5 ปัญหาการรวมกลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มผู้ผลิต

เพ่ือการเกษตร 
2.  ปัญหาด้านสังคม 

2.1 ปัญหาโรคเอดส์ 
2.2 ปัญหาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ 

3.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1  ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 

3.2 ปัญหาเรื่องไฟฟูาแสงสว่างและการขยายเขต 
     ไฟฟูา 
3.2 ปัญหาระบบชลประทาน และสะพานข้าม

คลองส่งน้ า 
3.3 ปัญหาในด้านการผังเมือง 
 
 

 
- น้ าท่วมพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
- ที่ดินท าการเกษตรมีน้อยเสื่อมสภาพ และขาดเอกสาร
สิทธิ์ 
- ขาดเงินทุน และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเพ่ือการเกษตร 
- การรวมกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มการเกษตรมีกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 
- ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
 
-  ขาดการเปิดเผยข้อมูลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการขาดการอุปการะเลี้ยงดู 
 
- การคมนาคมในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไม่
สะดวก 
- ถนนล าเลียงพืชผลการเกษตรไม่สะดวก 
 
- ไฟฟูาและแสงสว่างในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
- การขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรไม่ทั่วถึง 
- การส่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่สะดวก และคลองส่งน้ าตื้น
เขิน 
- ขาดการปรับปรุงทางด้านผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
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ปัญหา สภาพปัญหา 

4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า  
    4.1 ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
    4.2 ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน 
    4.3 ปัญหาคลองส่งน้ าช ารุดขาดการปรับปรุง
ซ่อมแซม 
5.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

5.1 ปัญหาการระบาดของโรค 
 

    5.2  ปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
             ของประชาชน 
    5.3  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
6.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 ปัญหาการอบรมความรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชน 

6.2 ปัญหาการพัฒนาทางการเมือง 
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.1 ปัญหาการขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นแก่
การศึกษา 

7.2 ปัญหาขาดการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ
สภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสมแก่การศึกษา 

7.3 ปัญหาการขาดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด 

      7.4  ปัญหาขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
      7.5 ปัญหาในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
- มีน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
- คลองส่งน้ าช ารุด ขาดการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 
- เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่และ
โรคเลปโตสไปโรซีส 
 
- ขาดการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
- ขาดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ดี 
 
 
- การอบรมให้ความรู้ในด้านการเมืองไม่ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง 
- ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีดีทางการเมืองและยึดติดใน
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่า ๆ  
 
- ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
- ขาดการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสุขภาพภูมิทัศน์
โดยรวมในสถานศึกษา 
- ขาดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 
- งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
- ขาดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเหมาะสม 
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ปัญหา สภาพปัญหา 

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

8.1 ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 
8.2 ปัญหาการบุกรุกและท าลายปุาไม้ 

 
8.3 ปัญหาการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
- เกิดน้ าท่วมขังหมู่บ้านในฤดูฝนเนื่องจากมีร่องระบาย
น้ าไม่ทั่วถึง 
- ราษฎรบุกรุกเข้าท ากินในที่สาธารณประโยชน์และ
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
- งบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 

 
2.ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผ่านมา 

 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดีได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้  6  ยุทธศาสตร์    151 
โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
จ านวน  78 โครงการ      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  25 โครงการ      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
จ านวน  2 โครงการ        
 
ยุทธศาสตร์  4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จ านวน        31 โครงการ      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
จ านวน        1  โครงการ      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จ านวน       14     โครงการ      
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ส่วนที่ 4 
 

บัญชรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



20 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความม่ันคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนในท้องถิ่น 
(ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน) 

จัดส่งผู้บริหาร และพนักงานองค์การการบริหารส่วน
ต าบล เข้าอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการปฏิบตัิเพื่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชน โดย
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ (15,28,38,59) 

100,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

            

2. โครงการจดัท าเวทีชาวบ้าน เพื่อใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานและจดั
ประชุมประชาคมหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการในการบริหารกจิการของ อบต. เช่น การ
จัดท าแผนพัฒนาห้าปี ,การจัดท าแผนชุมชน ฯลฯ  
(16) 

5,000 หมู่ที่ 1-9  ส านักงานปลัด 

            

3. โครงการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล 
(18,28,42,45) 

75,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความม่ันคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

4. โครงการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(งบกลาง) 

1.สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (77) 
2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (76) 
3.สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.นาดี (77) 
 

332,687 
 
 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
 

            

5. โครงการเช่าที่ดินท้ิงขยะมูลฝอย เช่าท่ีดินทิ้งขยะมูลฝอย ของต าบลนาดี  (49) 78,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

6.  โครงการจดัตั้งงบประมาณ  
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 ธรรมชาต ิประเภทเงินส ารอง
จ่าย 
 (งบกลาง) 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณฉีุกเฉินหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีมิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (76) 
  

500,000 อบต. นาด ี
หมู่ที่ 1-9 

ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความม่ันคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น และ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

7. โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน                                                                                                              จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานของ อบต.
นาดี ให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบริการ
ประชาชน (21,29,46,61) 

250,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

            

8. โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของอบต.
นาด ี

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินของ อบต.นาดี  
(20,29,45,60) 
 

120,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
           

9. โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด น้ ายาล้างจาน ฯลฯ (30) 

20,000 อบต.นาด ี ส่วนการคลัง 
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10.  เงินเดือนพนักงานส่วน  

ต าบล /ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง
ช่ัวคราว/ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร/คา่ตอบแทน ส.อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ค่าจ้าง
ประจ า/ ค่าจ้างช่ัวคราว/ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร/
ค่าตอบแทน ส.อบต. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น    (1,25,32,52,48) 

15,163,920 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

            

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

11. โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ประปา (วัสดุอ่ืน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประปา เพ่ือใช้
ในกิจการของประปา (62) 

100,000 อบต.นาดี กองช่าง 
            

12. โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ เพื่อประกอบ 
ดัด แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ และรายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพ่ือใช้ในงานโยธา (61) 

50,000 อบต.นาดี กองช่าง 

            

13. โครงการจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการผู้ ช่ วยเจ้ าหน้าที่
ธุรการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท  (56) 

144,000 อบต.นาดี  กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

14. โครงการจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของ อบต.  
(7,26,37,53) 

40,000 
 

อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
            

15. โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธรณสุข) 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเติมออกซิเจน จ านวน 5,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 
(51) 

25,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 

            

16. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลสอบ
ราคา /ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.นาดี (7) 

60,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
 

            

17. โครงการจ่ายค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนต าบล   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี (8,26,37) 
    

429,600 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

18. โครงการจ่ายค่ารับรองต้อนรับ
บุคคล/คณะบุคคลทีม่านิเทศ
งานของ อบต. 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ) 

 จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญฯลฯ ในการเลี้ยง 
 รับรองคณะบคุคลผู้มาตรวจเยี่ยม/บุคคลส าคญัหรือบุคคลที่มานเิทศ   
 งานของ อบต.ในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจงานของผู้มหีน้าท่ี 
 หรือผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้มาตรวจเยี่ยม อบต. (15) 

20,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
 

            

19. โครงการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ) 

 จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่า 
 บริการอื่นๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกีย่วกับการเลี้ยงรับรองในการ   
 ประชุม (15) 

30,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
 

            

20. โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ประเพณีและงาน  
ราชพิธีต่าง ๆ 

 ใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณแีละงาน ราชพิธีต่างๆ เช่น วัน  
 เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ (68) 
 

20,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

21. โครงการจ้างบุคคลที่ อปท. 
จ้างเป็นการช่ัวคราว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ที่ อปท. จ้างเป็นการ
ช่ัวคราว ในกิจการของ อบต.นาดี (9) 

70,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

22. โครงการจ้างเหมาบริการแมบ่้าน
ประจ าที่ท าการ อบต. 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานท่ัวไป แม่บ้านประจ าที่ท า
การ อบต.นาดี จ านวน 1 อัตรา  (8) 
 

144,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

23. โครงการจ้างเหมาบริการเวรยาม
รักษาความปลอดภัย 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านเวร
ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา (11) 

144,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

24. โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 

 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน   
 จ านวน 1 คัน ๆ ละ 30,000 บาท รวม 10 เดือน ให้แก่โรงเรียน  
ปอแดงวิทยา (23) 

30,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

25. โครงการจดัซื้อพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ , พานพุ่ม 

 

จัดซื้อพวงมาลา ,กระเช้าดอกไม้ , พานพุ่มและกระเช้าของขวัญ 
ใช้ในงานราชพิธีต่าง ๆ  (18) 

10,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

26. โครงการ่ายค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมอาสาสมคัรบริบาล

ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น
บริบาล (17) 

10,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

27. โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ส าหรับใช้ใน
กิจการของ อบต.  (21,30) 

15,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

              

28. โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุกีฬาประเภทวัสดคุงทน เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา  ฯลฯ (67) 

20,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

29. โครงการจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป ด้านธุรการประจ ากอง
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ไม่เกิน
เดือนละ 12,000 บาท  (38) 

144,000 อบต.นาด ี กองการศึกษา 

            

30. โครงการจดัซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูาย พู่กัน  
โฟม สี ฯลฯ  เพื่อให้ อบต. มีวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
(21,61) 
 

70,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองช่าง  
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่
ด าเนินก

าร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

31. โครงการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าไฟฟูา ,น้ าประปา,โทรศัพท์  ค่าเช่าใช้คู่สาย
ส าหรับอินเตอร์เนต็  ค่าไปรษณยี์  โทรเลข และธนาณัติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. มปีระสิทธิภาพ ค่าจด
โดเมนเนมในพ้ืนท่ี (Hotting) ในการท าเว็บไซด์ ค่าบริการ
ไปรษณีย์ ของ อบต.นาดี (22,30) 

1,021,000 
 

อบต.นาด ี  ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

            

32. โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.นาดี  
 เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ (21) 

120,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
              

33 . โครงการจดัซื้อคลอรีน  
(วัสดุอื่น) 

 จัดซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาของอบต.นาดี (62) 150,000 อบต.นาด ี กองช่าง 
            

34. โครงการจดัซื้อสารสม้ 
(วัสดุอื่น) 

 เพื่อจัดซื้อสารส้ม ใช้ในกิจการประปา ของ อบต.นาดี (62)  500,000 อบต.นาด ี กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินก

าร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 
พ.ศ.2564 

 
 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

35. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ (61) 100,000  อบต.นา
ด ี

กองช่าง 
            

36. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดท า พรบ. คุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถยนต ์

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าพระราชบัญญัติคุม้ครอง  
 ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ของ อบต.นาด ี(17) 

10,000 
 

อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

37. โครงการจ้างหน่วยงานภายนอก
เพื่อประเมินความพึงพอใจของ

หน่วยงาน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาหน่วยงานภายนอก 
 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยงาน 
(13) 

10,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

38. โครงการเลือกตั้งของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  (19) 
 

200,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

39. โครงการจดัท าประกันภัยทรัพย์สนิ
ของทางราชการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลางและรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต. (19) 

30,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่
ด าเนินก

าร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

40. โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ดูแลรักษาระบบประปา 

จ้างเหมาพนักงานรักษาระบบประปา จ านวน 1 
อัตรา ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท รวม 12 เดือน 
(42) 

144,000 อบต.นา
ดี 

กองช่าง 
            

41. โครงการจ้างเหมาพนักงาน
เฝูาหอถังประปา 

จ้างเหมาพนักงานเฝูาหอถังประปาจ านวน 4 อัตรา 
ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท รวม 12 เดือน  
(54,55,57) 

504,000 อบต.นา
ดี 

กองช่าง 
            

42. โครงการจ้างเหมาพนักงาน
จดมาตรวัดน้ า 

จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน  3 
อัตราๆ ละไม่เกินเดือนละ 12,000 เดือน (27) 

432,000 
 
 

   อบต.
นาดี 

กองคลัง 
            



 62 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่
ด าเนินก

าร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ต.ค
. 

43. โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ   
การศึกษาบุตร  

จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลและผู้บริหาร (8,27,37) 
 

100,000 
 

อบต.นา
ดี 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
 

            

44. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง
ประปา  

 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างประปา จ านวน 2 
อัตรา ๆ ละ 12,000 บาท จ านวน 12 เดือน (43) 
 

288,000 อบต.นา
ดี 

กองช่าง 
            

45. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง
ไฟฟูา 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
ๆ ละ 12,000 บาท จ านวน 12 เดือน (58) 
 

144,000 อบต.นา
ดี 

กองช่าง 
            

46. โครงการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี (16) 
 

10,000 อบต.นา
ดี 

ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

      

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

47. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (20) 

20,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

48. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย และ
แผน จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 12,000 บาท (9) 

144,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

49. โครงการจ้างเหมาบริการคนงาน
ประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา 

เพื่อจ้างเหมาบรหิารคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4
อัตรา ไมเ่กินเดือนละ 12,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
(10) 

576,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

50. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ของ อบต.นาดี (72) 

10,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

51. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนงานตามโครงการ “รัก
น้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน”  

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
“รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” (19 ) 

20,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

      

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

52. โครงการใช้จ่ายส าหรับกจิกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อจ่ายส าหรับกิจกรรมและโครงการเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (12) 

20,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
              

53. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

 เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 (18) 
 

20,000 อบต.นาด ี ส านักปลดั 

            

54. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ ในเขตพื้นท่ีต าบลยาง
ตลาด   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอในเขตพื้นท่ีต าบลยางตลาด (20) 

425,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

55. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในระดับอ าเภอยางตลาด   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับอ าเภอยางตลาด  (24) 
 

25,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

56. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น โดยการจดัท าหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน และการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจดัเก็บรายได้  (29) 

30,000 อบต.นาด ี กองคลัง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.
2563 พ.ศ.2564 

      

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

57. โครงการจ้ างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 1 อัตรา   (11) 

144,000 อบต.นาดี ส านักงาน
ปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

58. โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารส าหรับ อบต.นาดี จ านวน 
3 เครื่อง 

จ่ า ย ค่ า เ ช่ า เ ค รื่ อ ง ถ่ า ย เ อก ส า รส า ห รั บ  อบต . น า ดี                  
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,400 บาท รวม 12 เดือน (12) 

86,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

59. โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์
เอกสาร จ านวน 2 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน  2 เครื่อง ๆ 
ละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน  (13) 

36,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

60. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการถ่าย
เอกสาร ท่ีใช้ในกิจการของ อบต.
นาด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการของ 
อบต.นาดี   (14) 

50,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 
            

61.  โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
 พิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์ 
 เอกสารขาว-ด า และเอกสาร 
 สีต่างๆ  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร  
 ส าหรับพิมพ์เอกสารขาว-ด า และเอกสารสีต่างๆ  
 ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี  (14) 
 

80,000 อบต.นาด ี ส านักงานปลัด 

            

62.  โครงการจ้างเหมาบริการ 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
 เพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
  ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท  (28) 

144,000 อบต.นาด ี กองคลัง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

63. โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือ
ช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา ไม่
เกินเดือนละ 12,000 บาท  (27) 

144,000 อบต.นาดี กองคลัง 
            

64. โ คร งการจั ดซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(ค่าครุภัณฑ)์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2  เครื่อง รวม 44,000 บาท 
ในการใช้งานด้านลงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างๆ ของ อบต.นาดี   (23,62) 

44,000 อบต.นาดี ส านักปลัด 
กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 1  ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

65. โครงการจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา ไม่เกิน
เดือนละ 12,000 บาท  (54) 

144,000 อบต.นาดี  กองช่าง 
            

66. โครงการจ่ายค่าจ้างเหมา
บ ริ ก า ร ค น ง า น ทั่ ว ไ ป 
ปฏิบัติงานทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงาน ทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 บาท  รวม 12 เดือน (55) 

576,000 อบต.นาดี  กองช่าง 
            

67. โครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท.  (60) 

20,000 อบต.นาดี กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารการปกครอง  ความมั่นคง  การอ านวยความยุติธรรม 
แนวทางท่ี 2   การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์  (64) 

20,000 หมู่ 1-9 ส านักงานปลัด 
            

2. โครงการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิก อปพร. /ผู้ปฏิบัติ 
งานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (31) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

3. โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ (แผนงาน
รักษาความสงบภายใน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติม ผงเคมีแห้ง ส าหรับเครื่อง
ดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (31) 
 

5,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

4. โครงการจ้างเหมาบริการ
เพ่ือให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 7 อัตรา ๆ เดือน ๆ ละ 
8,000  บาท  จ านวน 12 เดือน   (12) 

672,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

5. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (48) 

50,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โ คร งการจ่ า ยค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า  (49) 

42,000   

            

 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 
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2. โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น ก า ร

ด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 9 หมู่บ้าน (52) 
 

180,000 หมู่ 1-9 ส านักงานปลัด 

            

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
 

ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (50) 

21,000 หมู่ 1-9 ส านักงานปลัด 
            

4.  โครงการส่งเสริมการ    
 ด าเนินงานและบริหาร  
 การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   (50) 

20,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 

            

 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผู้ปุวยเอดส์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 9 
รายๆ ละ 500  บาท /  เดือน/คน   (75) 
 

54,000 หมู่ที่ 1-9 ส านักงานปลัด 
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2.  โครงการสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลนาดี 
(รายจ่ายตามข้อผูกพัน) 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  
 นาดี โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน  อปท.   
 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน (76) 
 

30,000 หมู่ที่ 1–9   ส านักงานปลัด   

            

3. โครงการปูองกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี  
 

เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 
(63) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
 

            

4.  โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม 
ชี้แจงท าความเข้าใจ   เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงาม (65) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
             

 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

5. โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.
นาดี  (74) 

5,138 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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6. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง         

  อายุ   60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (74) 
7,540,800 หมู่ที่ 1–9   ส านักงานปลัด   

            

7. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ    
  ให้แก่คนพิการ (75) 

2,073,600 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
             

8. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (แผนงานงบกลาง) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.นาดี 
(73) 

130,358 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

 
 
 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ต าบลนาดี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบล (นาดีเกมส์ ครั้งที่ 21)   (67) 

50,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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2. โครงการ สนับสนุนกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ 
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (68) 

30,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีลอยกระทง 

ส่งเสริมสนับสนุน/จัดงานประเพณีลอยกระทง 
(69) 

30,000 หมู่1-9 ส านักงานปลัด 
            

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 
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1.  โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 

 คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา  
 ทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา  
 ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (71) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
 

            

2. โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (51) 
 

20,000 หมู่ 1-9 ส านักงานปลัด 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน 
ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจ าปี 2562 ในการด าเนินโครงการด้านนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  2   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า   
ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจ าปี 2562 ในการด าเนินโครงการด้านนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 
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1.   โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 

 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบ 
 อาชีพของประชาชน 

 เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน จ านวน 
10,000 บาท (71) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์  4  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 
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1. โครงการซ่อมแซมถนนเ พ่ือ

การเกษตรและถนนที่ใช้สัญจร
ภายในต าบลนาดี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
และถนนที่ใช้ภายในต าบลนาดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(59)  

500,000 หมู่ที่ 1-9 
ต าบลนาดี 

กองช่าง             

2. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า
,ล ารางสาธารณะ และคูส่งน้ า
ภายในต าบลนาดี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล าราง
สาธารณะ และคูส่งน้ าภายในต าบลนาดี (59) 
 

50,000 หมู่ที่ 1-9 
ต าบลนาดี 

กองช่าง             

3. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. 
 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (60) 
 

20,000 อบต.นาดี กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์  4  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เส ริ ม เหล็ ก  รหั สทา งหลว ง
ท้องถิ่น กส.ถ.98-007 บริเวณ
สายจากนานายวีระ ศรีจ าปา 
บ้านคลองคู่ หมู่ที่ 6 ถึงนานาง
เจียม ชนะชื่น บ้านปอแดง หมู่ที่ 
2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-007 บริเวณสาย
จากนานายวีระ ศรีจ าปา บ้านคลองคู่ หมู่ที่ 6 ถึง
นานางเจียม ชนะชื่น บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

460,600 อบต.นาดี กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริ ม เหล็ ก  รหั สทา งหลว ง
ท้ อ งถิ่ น  กส . ถ . 98-025 ส า ย
หนองผักแว่น บริเวณสายจาก
บ้านนางบุญล้อม ศรีวรรณา ถึง
นานายบุญมี ภูพาด บ้านหลุม
ข้าว หมู่ที่ 7 ต าบลนาดี อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-025 สายหนอง
ผักแว่น บริเวณสายจากบ้านนางบุญล้อม 
ศรีวรรณา ถึงนานายบุญมี ภูพาด บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

311,297 อบต.นาดี กองช่าง              

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กส.ถ.98-025 สายโคก
ดอนม่วง บริเวณสายจากทาง
หลวงชนบท กส. 2045 ถึงนา
นายธรรมนูญ หาระมี บ้านชัย
ศรี หมู่ที่ 4 ต าบลนาดี อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-025 สายโคกดอน
ม่วง บริเวณสายจากทางหลวงชนบท กส. 2045 ถึง
นานายธรรมนูญ หาระมี บ้านชัยศรี หมู่ที่ 4 ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

304,800 อบต.นาดี กองช่าง              
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์  4  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 2 การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด  อาชญากรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (64) 
  

20,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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2. โครงการอุดหนุนส าหรับ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดภายในพ้ืนที่ ต าบล
นาดี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟูาแดดสงยาง
ระดมกวาดล้างยาเสพติด ประจ าปี 2564   (23) 

30,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 

            

3. โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ด้านพฒันาสตรีและครอบครัว   (63) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
            

4. โครงการใช้จ่ายในการสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้
น้อย และผูไ้ร้ที่พึ่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย และผู้
ไร้ที่พึ่ง (66) 
 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 

            

5. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (66) 

10,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจรากฐาน 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศการผลิตผลทาง
การเกษตร (บุญคูณลาน) 

ประชาชนของต าบลนาดีเข้าร่วมในการจัดงาน ออก
ร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่น (64) 

20,000 อบต.นาดี ส านักงานปลัด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาระบบการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในต าบลนาดี (47) 
 

1,436,000 ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา 
ร.ร.ขม้ินพัฒนวิทย์ 
 

กองการศึกษา             

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน ภายในเขต
ต าบลนาดี (46) 

979,680 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์ ฯพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคู่ 
ร.ร.ปอแดงวิทยา 
ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา 
ร.ร.ขม้ินพัฒนวิทย์ 
 

กองการศึกษา             
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ า พ.ศ. 2564 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 
30,000 บาท    (42) 

30,000 อบต.นาดี กอง
การศึกษา             

2.  โครงการค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
(อาหารกลางวัน) 

ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขต อบต.นาดี (45) 

548,800 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการจ่ายเกี่ยงกับการรับรอง
และพิธีการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของการศึกษาฯ ใน
โอกาสต่างๆ เช่น การตรวจประเมินมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (38) 

10,000 อบต.นาดี กอง
การศึกษา             
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 
มี.

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)   (39) 

190,4000 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (40) 

22,790 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี   (ค่าหนังสือเรียน)  (41) 

10,600 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (43) 

15,900 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 

            

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (44) 

10,600 ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี 
ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี 
ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองคู่ 

กอง
การศึกษา 

            

 


