แผนพัฒนาท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
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องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
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คำนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบั บที่ 3 พ.ศ.2561
ประกอบกั บหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาจากทุก ๆ หมู่บ้านด้วยวิธีการประชาคมในระดับหมู่บ้านและ
ระดั บ ต าบล รวมทั้ง การรวบรวมข้ อมู ล สภาพปั ญ หาจากหน่ ว ยราชการต่ างๆที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
แก้ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
นครพนม และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเภอศรีสงคราม
หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ตลอดถึงหน่วยราชการต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ความเจริญสู่ชุมชน และให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มิถุนายน 2562
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตงั้ ของตาบล
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1 บ้ำนนำเดื่อ ตำบลนำเดื่อ
อำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม ระยะทำงห่ำงจำกอำเภอศรีสงครำม ประมำณ 10 กิโลเมตร และห่ำง
จำกจังหวัดนครพนม ประมำณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที จำกที่ทำ
กำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อถึงศำลำกลำงจังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ตำบลนำเดื่อมีเนื้อที่ 98.22
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 61,250 ไร่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ ได้ยกฐำนะจำกสภำตำบลนำเดื่อ เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 เดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2540
อาณาเขตของตาบล
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลนำคำ
อำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลบ้ำนค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลนำหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้ำนเอื้อง อำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม
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1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
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ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนำเดื่อ มีลักษณะเป็นที่รำบสลับกับที่ดอน พื้นที่รำบเหมำะ
สำหรับทำกำรเกษตร เช่น กำรปลูกข้ำวนำปี และเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว พื้นที่ดอนเหมำะสำหรับกำร
ปลูกพืชไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูงและที่รำบลุ่มบำงพื้นที่

๑.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื่น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม อำกำศร้อนอบอ้ำว
และแห้งแล้ง แต่บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” ” อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่ำง ๓๕
– ๓๙.๙ องศำเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมำณ ๔๐ องศำเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม
มีฝนตกบ่อย ปริมาณน้าฝนต่อปี ๒,๓๐๐ มิลลิลิตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม
นำนรำว ๑-๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศ
เย็นหรืออำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหภูมิต่ำสุด ประมำณ ๑๕ องศำ

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย ประมำณ ๗๕% ดินลูกรังประมำณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมำณ ๑๐ %

2. ด้านการเมือง การปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้ำน แต่ละหมู่บ้ำนมีสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหมู่บ้ำนละ 2 คน รวม ๒๔ คน ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำเดื่อ ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกต
คือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยเฉพำะ กำรคั ดเลือ กผู้ใหญ่บ้ำน กำรแก้ไ ขปัญ หำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ คือ ขอควำมร่วมมือ ผู้นำ เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง
สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอำเภอทรำบ กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ไ ด้ให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญ หำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบล ในกำร
จัดทำแผนพัฒนำเทศบำล จำกผลกำรประชุมทุกครั้งที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชำชนสนใจเข้ำ
ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย ส่งผลให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดำเนินงำนตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน และประชำชนได้รับและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นอกจำกนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้จัดโครงกำรอบรมศึกษำ ดูงำน ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล อสม. และกรรมกำรชุมชน โครงกำรอื่นๆ สำหรับประชำชน
อีกหลำยโครงกำร เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ไ ด้รับมำพัฒนำตำบลให้เจริญ เท่ำเทียมกับตำบลอื่นๆ
โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ แบ่งเขตกำรปกครอง ดังนี้
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2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครอง ตาบลนาเดื่อ มี หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่ 1
2. บ้ำนนำชุม
หมู่ที่ 2
3. บ้ำนอีอูด
หมู่ที่ 3
4. บ้ำนนำโอ
หมู่ที่ 4
5. บ้ำนนำอินทร์
หมู่ที 5
6. บ้ำนนำคอย
หมู่ที่ 6
7. บ้ำนจอมศรี
หมู่ที่ 7
8. บ้ำนใหม่นิรมิต
หมู่ที่ 8
9. บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่ 9
10. บ้ำนอีอูด
หมู่ที่ 10
11. บ้ำนนำชุม
หมู่ที่ 11
12. บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่ 12

2.2 การเลือกตั้ง
แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น 12 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่
เขตที่ 2 บ้ำนนำชุม
หมู่ที่
เขตที่ 3 บ้ำนอีอูด
หมู่ที่
เขตที่ 4 บ้ำนนำโอ
หมู่ที่
เขตที่ 5 บ้ำนนำอินทร์
หมู่ที
เขตที่ 6 บ้ำนนำคอย
หมู่ที่
เขตที่ 7 บ้ำนจอมศรี
หมู่ที่
เขตที่ 8บ้ำนใหม่นิรมิต
หมู่ที่
เขตที่ 9 บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่
เขตที่ 10 บ้ำนอีอูด
หมู่ที่
เขตที่ 11บ้ำนนำชุม
หมู่ที่
เขตที่ 12บ้ำนนำเดื่อ
หมู่ที่

ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลจานวนประชากร
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บ้ำนนำเดื่อ
บ้ำนนำชุม
บ้ำนอีอูด
บ้ำนนำโอ
บ้ำนนำอินทร์
บ้ำนนำคอย
บ้ำนจอมศรี
บ้ำนใหม่นิรมิต
บ้ำนนำเดื่อ
บ้ำนอีอูด
บ้ำนนำชุม
บ้ำนนำเดื่อ
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง รวม
450
441
891
387
384
761
421
442
863
345
346
691
487
487
974
253
234
487
208
213
421
137
130
267
228
237
465
299
286
585
282
313
595
199
221
420
3,696 3,724 7,420

จานวนครัวเรือน

256
229
256
191
290
139
133
72
185
153
158
133
2,194

ชื่อผู้นา
( กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน )
นำยสุรพล ศิริวงค์
นำยศุภเดช โยลัย
นำยเวิน มหำวงศ์
นำยวำร ไชยกำร
นำยวันไชย แจ่มสุวรรณ
นำยธีรศักดิ์ ภักดี
นำยยงยุทธ รัตนะ
นำยยิ่ง สุธรรม
นำยชำญชัย มัยวงค์
นำยทศพล มหำวงค์
นำยประหยัด ศิริวงค์
นำยทัง สุธรรม

**ข้อมูลเมื่อ 18 มี.ค. 2562

ประชำกรทั้งสิ้น 7,420 คน แยกเป็นชำย 3,696 คน หญิง 3,724 คน
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
รำยกำร
จำนวนประชำกรเยำวชน
จำนวนประชำกร
จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ
รวม

ชำย
939
2,351
432
3,722

หญิง
898
2,339
461
3,698

รวม
1,837
4,690
893
7,420

หมำยเหตุ
อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
อำยุ18- 60 ปี
อำยุมำกกว่ำ 60 ปี

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนำคม 2562

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๐ อ่ำน เขียน
ภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ เด็กอำยุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ๙ ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ หรือเทียบเท่ำ ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหำคือ ยังไม่สำมำรถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม อำหำรกลำงวัน ในกับทำงโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน
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การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 7 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจำปำ
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำเดื่อ
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำจอมศรี
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทรำยศรี
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวิชัยกำรำม
6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง
7. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำชุม
2. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้ำนนำเดื่อ
2. โรงเรียนบ้ำนนำชุมใหม่นิรมิต
3. โรงเรียนบ้ำนอีอูด
4. โรงเรียนบ้ำนจอมศรี
๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑.โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์ นำโอ นำคอย พัฒนำ (โรงเรียนขยายโอกาส )
๒.โรงเรียนนำเดื่อพิทยำคม
4.2 สาธารณสุข
จำกกำรสำรวจข้ อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำชนกรส่ วนมำกมี สุขภำพที่ ดี มีกำรคัด กรอง
สุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน
โรคไข้เลือดออก มือ -ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ปัญ หำคือ
ประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจำปี กำรแก้ไ ขปัญหำ คือ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลและหน่วยงำนสำธำรณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี แต่ต้องเป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสำมำรถเลี้ยงดูตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่
ถูกสุขลักษณะ กำรใช้ยำเพื่อบำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไ ม่เหมำะสม กำรออกกำลังกำยยังไม่สม่ำเสมอ และ
ประชำกรส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ ปัญหำเหล่ำนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะ
แก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ
หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข มี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลนำเดื่อ
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (อีอูด )
4.3 อาชญากรรม
องค์ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบลนำเดื่ อ ไม่ มีเ หตุ อ ำชญำกรรมเกิ ดขึ้ น แต่ มีเ หตุก ำรณ์ ลั ก ขโมย
ทรัพย์สินประชำชน และทำลำยทรัพย์สินของรำชกำร ซึ่ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลก็ได้ดำเนินกำรป้องกัน
กำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี
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มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่สำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมอำนำจหน้ ำที่และงบประมำณที่ มีอยู่อย่ ำงจำกั ด คื อกำรติ ดตั้ง กล้ องวงจรปิดในจุดที่เ ป็นที่สำธำรณะ
ติดตั้ง สัญ ญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก รวมทั้ง ได้ ตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร ในช่วงเทศกำลที่ มี
วันหยุดหลำยวันเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน แต่ปัญหำที่พบเป็นประจำคือกำรทะเลำะวิวำทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก
กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบ
ผลเสียหำย และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้นำ กำรขอกำลังจำก
ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่
สำมำรถที่จะแก้ไขได้ ทั้ง ที่มีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำ ย เป็นเรื่องที่ทำงจะต้องหำวิธีที่จะแก้ไ ขปัญ หำให้กั บ
ประชำชนต่อไปตำมอำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถดำเนินกำรได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหำยำเสพติดในแต่ละหมู่บ้ำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ กำรแก้ไ ขปัญหำ
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลสำมำรถท ำได้ เ ฉพำะตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ เ ท่ ำ นั้ น เช่ น กำรรณรงค์ กำร
ประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอำนำจที่ให้อำเภอหรือตำรวจ
กำกับดูแล และได้ขอควำมร่วมมือกับทำงผู้นำ ประชำชน ผู้ปกครอง ให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตร หลำน ของ
ตัวเอง
๔.๕ สังคมสงเคราะห์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ดำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้
๑ ดำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสำนกำรทำบัตรผู้พิกำร
๔. ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน ยำกไร้ รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พึ่ง
๕. ตั้งโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน
๖. ชมรมคนพิกำรและผู้สูงอำยุ

5. ระบบบริการพืน้ ฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่ ตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้ อยละ ๗๐ เป้ ำหมำยคือต้องกำรให้ไ ด้ มำกกว่ ำนี้หรือร้ อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริห ำรมีนโยบำยที่จ ะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย ปัญหำคือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีง บประมำณไม่
เพียงพอ ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ มีเส้นทำงคมนำคม ดังนี้
- ถนนนำเดื่อ – ศรีสงครำม เป็นถนน คสล. ระยะทำง 7 กิโลเมตร เป็นถนนเส้นหลัก
- ถนนสำยนำชุม – บ้ำนคำสะอำด เป็นถนน คสล. ระยะทำง 4 กิโลเมตร
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5.2 การไฟฟ้า
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไ ฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญ หำคือ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถดำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจำกมีงบประมำณ
ไม่เพียงพอ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ ประสำน
ควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพื่อที่จะทำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ และวิธีกำรที่จะดำเนินกำรแก้ไข
อย่ำงไร ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลก็ไ ด้ตั้ง งบประมำณในส่วนนี้ไ ว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ ให้
ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับ ประชำชนต่อไป ปัจจุบันในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ มีไฟฟ้ำใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ ๒,๑๑๓ หลังคำเรือน
(๒) ไฟฟ้ำสำธำรณะ ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตตำบล
5.3 การประปา
กำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ ไม่ได้บริหำรจัดกำร ระบบประปำหมู่บ้ำนให้กับ
หมู่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนดูแลบริหำรจัดกำรเอง ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้ ๑๒ หมู่บ้ำน
5.4 โทรศัพท์
(๑) จำนวนโทรศัพท์สำธำรณะในเขตพื้นที่
จำนวน - แห่ง
(2) หอกระจำยข่ำวในพื้นที่ให้บริกำรได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพืน้ ที่ตำบล
5.5 ไปรษณีย์
ที่ทำกำรไปรษณีย์ ระดับตำบลนำเดื่อ จำนวน 1 แห่ง

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชำกรในเขตตำบล ร้อยละ 9๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สำคัญ ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ มันสำปะหลัง อ้อย
6.2 การประมง
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่มีกำรประมง
6.3 การปศุสัตว์
เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น กำร
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
6.4 การบริการ
ร้ำนค้ำขำยของชำ
ปั้มน้ำมันแบบหัวจ่ำย

จำนวน 40 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในแต่ละ
หมู่บ้ำน เช่น กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ กำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
โรงสีข้ำวขนำดเล็ก จำนวน 21 แห่ง
โรงสีข้ำวขนำดกลำง จำนวน 1 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอำชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้ำ
2. กลุ่มผลิตน้ำอ้อยหวำน
3. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
6.8 แรงงาน
ประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงำน แต่ค่ำแรงในพื้นที่ต่ำกว่ำระดับจังหวัด
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงทำงำนนอกพืน้ ที่
รวมทั้งแรงงำนที่ไปทำงำนต่ำงประเทศ ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปทำงำนนอกพื้นที่ ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ เพรำะในพื้นที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะ
พื้นที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชำชนตำบลนำเดื่อ นับถือศำสนำพุทธ
วัด
๑๐ แห่ง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
๑. บุญข้ำวกรรม
๒. บุญคูนลำน
๓. บุญข้ำวจี่
๔. บุญพระเวส
๕. บุญสรงน้ำ
6. บุญซำฮะ
7. บุญเข้ำพรรษำ
8. บุญข้ำวประดับดิน
9. บุญข้ำวสำก
๑0. บุญออกพรรษำ
๑1. บุญกฐิน
งานประจาปี เทศกำลงำนปลำลุ่มน้ำสงครำม
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชำชนในเขตตำบลได้อนุรักษ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ วิธีกำรทำ
เครื่องจักสำรใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีกำรทอผ้ำ
ภาษาถิ่น ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำญ้อ
7.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชำชนในเขตตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จำหน่วยบ้ำง
ได้แก่ ผ้ำที่ทอจำกผ้ำฝ่ำยและผ้ำไหม เครื่องจักรสำนที่ทำจำกไม้ไผ่

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค
1. แหล่งน้ำธรรมชำติ
จำนวน 18 แห่ง
2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น จำนวน 12 แห่ง
8.2 ป่าไม้
พื้นที่ของตำบลเป็นป่ำเบญจพรรณ
8.๓ ภูเขา
ในเขตตำบลไม่มีภูเขำ
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
ในพื้นที่ของตำบลส่วนมำกเป็นพื้นที่สำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่
เป็นพื้นที่สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อำกำศที่ไม่มีมลพิษ
น้ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำ
สำหรับกำรเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพรำะพื้นที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน ปัญหำด้ำนขยะ เมื่อประชำกรเพิ่มขึ้น
วำมแออัด ขยะก็มำกขึ้น กำรแก้ไขปัญหำ ตำบลได้จัดทำโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของประชำชน เช่น โครงกำรบริหำรขยะโดยชุมชน โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่ำงๆ
ในพื้นที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
9. อื่นๆ
สภำพปัญหำที่พบในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเดื่อ ได้ดำเนินกำรสำรวจมี ดังนี้
๑) ประชำชนอำยุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภำพประจำปี
๒) ประชำชนสูบบุหรี่
๓) ประชำชนดื่มสุรำ
๔) ครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท
กำรแก้ไขปัญหำ
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนสนใจในสุขภำพมำกขึ้น โดยกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆ ให้เห็นถึงผลดีของกำรรักษำสุขภำพ
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๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงกำร/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรำ ลด ละ เลิก เพื่อให้
ประชำชนเกิดควำมตะหนักถึงโทษของกำรสูบบุหรี่ – ดื่มสุรำ
๓) ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ให้กับประชำชน เพื่อเพิ่มรำยได้ แก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนในชุมชน
๔) อำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
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ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
มียุทธศาสตร์ในการดาเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แบ่งออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ โดยการยกมาตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่ง เสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่าง
อบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ไ ด้
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
เน้นให้ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค
การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ช ลประทานให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด การท าการเกษตรก้ า วหน้ า การเตรี ย มการรองรั บ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร)
1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว
จุดเน้นที่ 2 การเกษตร
จุดเน้นที่ 3 การค้าการลงทุน
2. วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัด (Vision)
“สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมนาการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอน
ใต้”
3. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission)
“ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”
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4. เป้าประสงค์รวม
“สังคมเข็มแข็ง เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
5. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มพูนค่าผลผลิตทางเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 6 ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
วัตถุประสงค์ “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้าโขง”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ “ นครแห่งเกษตรอินทรีย์”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
วัตถุประสงค์ “ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ –
ตะวันออก”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ “ สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความมั่งคง”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ “ นครพนมเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบ
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” (Green Growth Green City and Green Forest
แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
1.1 สร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้ นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่ง เสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่ น
,ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและ
การค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสังคม
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2.1 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ทีดี ได้รับโอกาสทางการรั กษาพยาบาลที่ไ ด้มาตรฐาน
ยกระดับไปสู่การรับรองสังคมผู้สูงอายุ
2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง
2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและที่มีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง
2.4 ส่งเสริมการใช้หลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม
2.5 ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาชีพ มีรายได้และ
หลักประกันที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนไปสู่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านความมั่นคง
เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภทด้ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่ง
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ด้วยการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการ
มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไทยแลนด์
4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาเดื่อ
2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
“ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมน้าเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง”
๒.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสนองตอบความต้องการของประชาชน
2.3 เป้าประสงค์
1. การคมนาคมทางบกและสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเพียงพอทุกหมู่บ้าน
2. ประชาชนมีสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน รวมทั้งส่งเริมการศึกษาทุกระดับ
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข
5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
7. ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
8. ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการรวมทั้งสร้างรายได้
9.สรรหาเทคโนโลยีทุกด้านเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ รวมทั้งนามาใช้การพัฒนาองค์กรให้มีความ
ทันสมัยขึ้น
10. สร้างศักยภาพด้านการเงิน การคลังตลอดจนการบริหารจัดการ การสร้างฐานรายได้ให้มาก
ขึ้น
2.4 ตัวชี้วัด
1. ด้านเมืองน่าอยู่
เชิงปริมาณ : ปีละ 20 โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์
เชิงปริมาณ : ปีละ 25 โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
3. ด้านการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ : ปีละ 2 – 5 โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
4. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
เชิงปริมาณ : ปีละ 2 – 5 โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
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5. ด้านการปฏิบัติงานและสนองความต้องการของประชาชน
เชิงปริมาณ : ปีละ 15 โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ด้านเมืองน่าอยู่ ดาเนินการปีละ 20 โครงการ ภายใน 5 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้รวมทั้งสิ้น
100 โครงการ
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการปีละ 25 โครงการ ภายใน 5 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้รวม
ทั้งสิ้น 125 โครงการ
3. ด้านการท่องเที่ยว ดาเนินการปีละ 5 โครงการ ภายใน 5 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้รวมทั้งสิ้น
25 โครงการ
4. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ดาเนินการปีละ 5 โครงการ ภายใน 5 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้
รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ
5. ด้านการปฏิบัติงานและสนองความต้องการของประชาชน ดาเนินการปีละ 15 โครงการ ภายใน
5 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ
2.6 กลยุทธ์
ที่
๑

๒

๓
4
5

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2. การ พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3. การพัฒนาการกาจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1. การพัฒนาการสาธารณสุข
แนวทางที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3. การพัฒนาการช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมเด็ก สตรี
ผู้พิการทางสังคม
แนวทางที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานลูกจ้าง
แนวทางที่ 1. การพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและสนองความ
ต้องการของประชาชน
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย
2. ประชาชนมีการศึกษา และสาธารณะสุขดีขึ้น
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้าน
4. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิต
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ
2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของชาติกบั แผนในระดับต่างๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาทิ แผนปฏิรูป/
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทอล/สิ่งแวดล้อม/
การศึกษา/สาธารณสุข/
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
Function

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ

Agenda

Area

นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกาหนดแผนในรอบปีที่ผ่านมาจะใช้เกณฑ์กาหนดจากบทบาทหน้าที่ตามระเบียบพระราชบัญญัติกาหนด
ไว้และเป็นไปตามระบบระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโอกาสที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุขแต่ต้องอยู่ในกรอบบทบาทหน้าที่ที่จะทาได้ ในส่วนที่มีบทบาทอยู่ใน
การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการจัดทาแผนในด้านต่างๆประชาชนจะคิดได้เฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในแผนงานอื่นๆไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเชื่อมโยงปัญหาเท่าที่ผ่าน
มาโดยใช้เทคนิค(swot analysis) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น
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จุดอ่อนของตำบลนำเดื่อ
- ขาดแคลนแหล่งน้าระบบการขนส่งน้าชลประทานในการทานา
- ต้นทุนการผลิตการเกษตรสูงแต่ราคาตกต่า
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรถูกกาหนดโดยพ่อค้าคนกลางการประกันราคาไม่ได้ผล
- มีภาระหนี้สินมากทั้งในระบบและนอกระบบเกินความสามารถในการใช้เงินคืน
- ขาดความรู้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาชีพ
- ไม่มีอาชีพอื่นเสริมหลังเก็บเกี่ยวข้าวการใช้พื้นที่ทาการเกษตรได้เพียงครั้งเดียวต่อปี
- ขาดน้าบริโภคที่สะอาดและพอเพียง
- การใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร
- ดินเสื่อมคุณภาพขาดความอุดมสมบูรณ์
- ไม่มีตลาดกลางลานตากข้าวราคากลางและแหล่งแลกเปลี่ยนผลิตผลการเกษตร
- จุดแข็งของตำบลนำเดื่อ
- เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่มีคุณภาพ
- เป็นศูนย์กลางในการค้าระหว่างชุมชน/หมู่บ้านมีเส้นทางการคมนาคม
- มีผู้นาที่เข้มแข็งประชาชนรู้รักสามัคคี
- ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการทางานรู้จักอดออม
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ
- ชุมชนปลอดยาเสพติด
- มีความพร้อมทางเครื่องมือในการทาการเกษตร
- ไม่มีอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี
- มีกลุ่มกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งและมีสัจจะ
- มีโค-กระบือทุกหมู่บ้านควรส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โอกำส
- นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล
- นโยบายกระแสสังคมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ
- นโยบายต่อต้านยาเสพติด
- นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ
- นโยบายผลิตผลทางการเกษตร/ราคาผลผลิตทางการเกษตรต้องดีขึ้น
- นโยบายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อุปสรรค
- ต้นทุนทางการเกษตรสูงผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความแน่นอน
- การประกันราคาไม่ได้ผลพ่อค้าคนกลางได้ประโยชน์มากกว่าผู้ผลิต
- การส่งเสริมจากภาครัฐขาดการช่วยเหลือชาวนาที่จริงจัง
- ขาดความรู้เทคนิคเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ
- ไม่มีการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- งบประมาณการพัฒนามีไม่พอเพียง
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ สามารถดาเนินการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมถนนสายหลักถนนสายรองตรอกซอยและถนนลูกรัง
เข้ า พื้ น ที่ ก ารเกษตรรางระบายน้ า การขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะสามารถด าเนิ น การได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง และ
งบประมาณด้านแผนงานการลงทุนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการพัฒนาด้านดังกล่าวนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลและ
การจัดเวทีประชาคมพบว่าในพื้นที่ตาบลนาเดื่อ ยังมีปัญหาและความต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกเป็น
จานวนมากโดยเฉพาะปั ญหาเกี่ยวกั บแหล่ง น้าอั นเป็นปัจจัย หลักในการประกอบอาชีพรวมถึง ความต้องการ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตร (ถนนลูกรัง) ซึ่งมีความจาเป็นในการใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นใน
แผนพัฒนาจึงจาเป็นต้องมุ่งเน้นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นจานวนสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมและอาชีพรองของประชาชนในเขตนาเดื่อ ยัง ไม่
สามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะอาชีพหลักด้านการเกษตรขาดเจ้าหน้าที่ในการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและแนะนาทางด้านวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสมประกอบกับเกษตรกรยังไม่มีการรวมตัวกันเป็น องค์กรที่เข้มแข็ง
ส่วนอาชีพเสริมและอาชีพรองยังขาดข้อมูลที่จะนามาวางแผนการผลิตการจาหน่ายอย่างครบวงจรจาเป็นต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระดับหมู่บ้านโดยส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดทาแผนชุมชนด้วยตนเองแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
วางแผนโดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
3. ด้านการพัฒนาสังคม
3.1การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนประสบผลสาเร็จพอสมควรเนื่องจากตาบลนาเดื่อ
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (อีอูด ) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ในการช่วยดาเนินงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3.2 การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ยัง ไม่มีการส่ง เสริม
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนคงมีเพียงแต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านซึ่ งยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดยังคงต้องมีการปรับปรุงส่วนการส่งเสริมการศึกษาในสถาบันการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
และศูนย์การเรียนชุมชนจะส่งเสริมในรูปของการให้เงินอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่เพราะยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลคงมีเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้เข้าไปดาเนินการอย่างเต็มที่และถือว่าประสบผลสาเร็จในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไประดับ
หนึ่งสาหรับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมท้ องถิ่น
อย่างแท้จริงจึงควรอนุรักษ์ไว้ต่อไป
3.3 การสงเคราะห์คนชราผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ได้ดาเนินการตามภารกิจการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆและทาการส่งมอบเบี้ยยังชีพให้เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ
ในระดับดีอาจจะมีความล่าช้าบ้างเนื่องจากต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
4. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนค่อนข้างจะได้รับความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลมากขึ้นจึงต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้
เพิ่มมากขึ้น
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4.2 การส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นประสบผลสาเร็จปานกลาง
เนื่องจากขาดบุคลากรในการทาหน้าที่เฉพาะด้านและเครื่องมือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4.3 การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งบุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงาน
ลูกจ้างผดด.เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
4.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถดาเนินการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้ตามเป้าหมายไม่มีการค้างชาระภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดทาแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บมีปัญหาอุปสรรคบ้างเนื่องจากขาดงบประมาณในการดาเนินการและขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการสารวจ
พื้นที่ซึ่งจะได้จัดตั้งงบประมาณในปีต่อไป
4.5 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ได้ระดับหนึ่ง เช่น การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและให้บริการอินเตอร์เน็ตตาบล มีการปรับปรุง
อาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของประชาชนส่วนราชการต่างๆมีห้องประชุม
เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มาประชุมพบปะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การจัดการด้านขยะมูลฝอยในปัจจุบันยังไม่เป็นปัญหาที่รุนแรงเร่งด่วนในพื้นที่มากนัก
เนื่องจากปริมาณขยะในพื้นที่ยังมีไม่มากประชาชนสามารถกาจัดได้เองในระดับหนึ่งแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลนา
เดื่อ ก็ได้มีแผนงานและโครงการที่จะจัดหาสถานที่หรือวิธีการกาจัดขยะที่ถาวรต่อไปในอนาคต
๕.๒ ด้านทรัพยากรป่าไม้มีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากความต้องการพื้นที่ทา
กินที่เ พิ่มมากขึ้น องค์ การบริหารส่ว นตาบลนาเดื่อ ได้ป ระสานไปยัง หน่ วยงานที่รั บผิด ชอบเช่นกรมที่ดิ นและ
ประสานการออกเอกสารสิทธิ์แก่ราษฎรซึ่งได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้วนอกจากนั้นยังมีแผนงานและโครงการเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นโครงการป่าชุมชนโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเป็นต้น

๒๑
ส่วนที่ 3

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ที่
1

2

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองน่าอยู่

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

3

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

4

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม

ด้าน
บริการชุมชน
บริหารทั่วไป

เคหะและชุมชน
บริหารทั่วไป
การรักษาความสงบ
ภายใน
การศึกษา
การเศรษฐกิจ การเกษตร
บริการชุมชน สาธารณสุข
บริการชุมชน การศึกษา
บริการชุมชน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
บริการชุมชน สังคมสงเคราะห์
บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชน งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการเกษตร เคหะและชุมชน
การเศรษฐกิจ

5

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพการ บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน
และสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็ง กองสวัสดิการฯ
ของชุมชน
งานบริหารงานทั่วไป สานักปลัด
งานรักษาความสงบ
ภายใน

หน่วยงาน
สนับสนุน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ

สานักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
๒๒
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )
โครงการ
( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ
( บาท )

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2แผนงานบริหารงานทั่วไป

19

4,275,000

51

9,645,900

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2
3
24

80,000
170,000
4,525,000

2
3
56

1.4 แผนงานการเกษตร
รวม

80,000
170,000
9,895,900

66 66,498,050
1
500,000
2
80,000
3
170,000
72 67,248,050

22 19,703,300
1 1,000,000
2
80,000
3
170,000
28 20,953,300

33 40,799,100 191
2
2
80,000 16
3
170,000 18
38 41,049,100 227

140,921,350
1,500,000
400,000
850,000
143,671,350

12
600,000
๑๕ 8,179,000
6
190,000
3 11,006,000
36 19,975,000

12
600,000
๑๕ 8,179,000
6
190,000
3 11,006,000
36 19,975,000

12
600,000
๒๐ 17,579,000
6
190,000
3 11,006,000
41 29,375,000

12
600,000 60
๑๕ 8,179,000 ๘๐
6
190,000 ๓๐
3 11,006,000 15
36 19,975,000 185

3,000,000
20,847,000
950,000
55,030,000
79,827,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสงคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานงบกลาง
รวม

12
600,000
๑๕ 8,179,000
6
190,000
3 11,006,000
36 19,975,000

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
๒๓
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )
โครงการ
( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ
( บาท )

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

3.1การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

16

750,000

16

750,000

16

750,000

16

75,000

16

750,000

80

3,750,000

16

750,000

16

750,000

16

750,000

16

75,000

16

750,000

80

3,750,000

1
23
24

500,000
1,145,000
1,645,000

13
23
36

5,000,000
1,145,000
6,145,000

14
23
37

4,500,000
1,145,000
5,645,000

8 1,300,000 36
23 1,145,000 115
31 2,445,000 151

11,300,000
5,725,000
17,025,000

4.ยุทธศษสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม

4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม
5.การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

10
10

570,000
960,000

11
10

1,270,000
960,000

10
10

1,120,000
960,000

10
10

570,000
960,000

รวม

20

1,530,000

21

2,230,000

20

2,080,000

20

1,530,000

10
10

570,000
960,000

51
50

4,180,000
4,800,000

20 1,530,000 101

8,980,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนนดินสู่พนื้ ที่
การเกษตร บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1

เพือ่ พัฒนาและ ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
แก้ไขปัญหาจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

300,000

2563
(บาท)

๒๔
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร
ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค. เพือ่ แก้ไขปัญหา
ส.ล. บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1 จาก
น้้าท่วมขัง
หน้าบ้านนางเพ็ญประภา มัยวงศ์
ถึงบ้านนายศุภวัฒน์ มัยวงศ์ และ
บ้านนายบัญชา ศิริวงศ์

รางระบายน้้า หมู่ที่ 1
กว้าง 0.30 ม . ลึก
0.40 ม. ยาว 137 ม.

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เพือ่ พัฒนาและ
บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1 จาหน้าบ้าน แก้ไขปัญหาจราจร
นายประกอบ ศิริวงศ์ ถึงหน้า
บ้านนายสุทิน สุธรรม
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตร บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1 แก้ไขปัญหาจราจร
จากที่นานายบุญศรี ศิริวงศ์ ถึง
ห้วยโคน

ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1
กว้าง 4 ม. ยาว 98 ม.
หนา 0.15 ม.

235,000

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร

กองช่าง

ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.

100,000

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตร บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1
จากถนนนาเดื่อ - นาอินทร์ ถึง ที่
นานายประไพ
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.
ส.ล. บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายสาย มัยวงศ์ ถึงบ้นนาย
สงคราม ศิริวงศ์
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากบ้านนายเตียง ศิริวงศ์ ถึง
บ้านนายชาติชาย ศิริวงค์
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้า
นอ.สุรัสวดี ศรีพนั รมย์ถงึ หน้าบ้าน
นางมาลัย ศิริวงศ์
9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่
ทิ้งขยะประจ้าหมู่บ้าน

เพือ่ พัฒนาและ ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
แก้ไขปัญหาจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.

เพือ่ แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ที่ 1
กว้าง 0.30 ม . ลึก
0.40 ม. ยาว 90 ม.

เพือ่ พัฒนาและ
รางระบายน้้า หมู่ 1
แก้ไขปัญหาน้้า
กว้าง 0.30 ม. ลึก
ท่วมขัง
0.40 ม. ยาว 163 ม.
เพือ่ พัฒนาและ
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 1
แก้ไขปัญหาด้าน กว้าง 4 ม. ยาว 119
จราจร
ม. หนา 0.15 ม.
เพือ่ พัฒนาและ บ่อขยะ หมู่ 1 กว้าง
แก้ไขปัญหาที่ทิ้ง 20 x 30 ม. บึก 1.50
ขยะ
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)

200,000

400,000

309,400

200,000

๒๕
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
ความยาว ประชาชน
กองช่าง
สัญจรไปมา
สะดวก
จ้านวนจุด ได้พฒ
ั นาและ กองช่าง
แก้ไขปัญหาที่
ทิ้งขยะ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตร บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1
จากที่ดนิ นาพงษ์ ศิริวงศ์ ถึง
ที่ดนิ นางกาน บุญรังศรี
11 โครงการปรับปรุงดินลูกรัง บ้านนา
เดื่อ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอนันต์
ยะสานติทิพย์ ถึงบ้านนางนงนุช
ยะสานติทิพย์
12 โครงการสร้างถนนคสล.จากบ่อ
ขยะ ถึงถนนสาย นพ.๔๓๐๑

เพือ่ พัฒนาและ ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
แก้ไขปัญหาจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,000
ม.
เพือ่ พัฒนาและ ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1
แก้ไขปัญหาจราจร กว้าง34 ม. ยาว 100
ม.

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร
13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก เพือ่ พัฒนาและ
ที่ดนิ นายบุญเพ็ง ปีลาตี ถึงที่นา แก้ไขปัญหาด้าน
นายนพพล บุณรังศรี
จราจร
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ พัฒนาและ
จากบ้านนางสมาน ศิริวงค์ถงึ บ้าน แก้ไขปัญหาน้้า
นายสุรพล ศิริวงศ์
ท่วมขัง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 1
กว้าง 5 ม. ยาว 280
ม. หนา 0.15 ม.
ถนนลูกรัง หมู่ 1 กว้าง
4 ม. ยาว 1,100 ม.
รางระบายน้้า หมู่ 1
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 180 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
100,000

๒๖
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

30,000

910,000

250,000

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร

กองช่าง

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร

กองช่าง

ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร
ความยาว ได้พฒ
ั นาและ
แก้ไขปัญหา
จราจร
486,000 ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เพือ่ ให้ประชาชน
จากบ้านนายทัง สุธรรมถึงบ้านอีอดู มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เพือ่ ให้ประชาชน
จุดที่ 1 จากที่ดนิ นายสมพงษ์ ศิริ มีไฟฟ้าใช้อย่าง
วงศ์ ถึงทีดนิ นายสุรพล ศิริวงศ์ ทั่วถึง
จุดที่ 2 หน้าบ้านนางกา มัยวงศ์
ถึง หน้าบ้านนายครรชิด อิทธิ
สิทธิ์ จุดที่ 3 หน้าบ้านนายประทีบ
สุธรรม ถึงทางเข้าป่าช้า

ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 จ้านวน
1 จุด
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 จ้านวน
3 จุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
3,520,000

๒๗
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

300,000

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 1
บ้านนาเดื่อถึงบ้านอีอดู
แก้ไขปัญหาด้าน กว้าง 5 ม. ยาว 3,000
จราจร
ม. หนา 0.15 ม.
18 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย ทช เพือ่ พัฒนาและ
ถนนดิน ค.ส.ล. หมู่ 1
4003 - ที่นานายสมศักดิ์ ศิริวงศ์ แก้ไขปัญหาด้าน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.
จราจร
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )

9,750,000

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

300,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 1
บ้านนางสมาน มัยวงศ์ ถึงบ้นนาง แก้ไขปัญหาด้าน กว้าง 5 ม. ยาว 26 ม.
หนูพนิ มัยวงศ์
จราจร
หนา 0.15 ม.
20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
รอบหมู่บ้าน(แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ พัฒนาและ
รางระบายน้้า หมู่ 2
250,000
จากบ้านนายหล แก้วปีลา ถึง
แก้ไขปัญหาน้้า
กว้าง 0.30 ม. ลึก
บ้านนายเดิม ศิริวงศ์
ท่วมขัง
0.40 ม. ยาว 108 ม.
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เพือ่ ให้ประชาชน ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 100,000
จากหน้าบ้านนายเฉลย สุธรรม มีไฟฟ้าใช้อย่าง
2 จ้านวน 1 จุด
ถึงที่นานายโฮง แก้วปีลา
ทั่วถึง
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากบ้านนายหล แก้วปีลา ถึง
บ้านนายโอกาส มหาวงศ์

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒๘
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
(KPI)
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
84,500 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 83 ม.

185,000

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ พัฒนาและ
จากบ้านนางหนูพษิ มหาวงศ์ ถึง แก้ไขปัญหาน้้า
บ้านนางหนูกาน โคทังคะ
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 45 ม.

100,000

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
จากถนนสายนาชุม - บ้านใหม่
นิรมิต ถึง ห้วยทิดคะ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

26 โครงการสร้างรางระบายน้า้ คสล. เพือ่ พัฒนาและ
จากทางออกไปบ้านค้าสะอาด
แก้ไขปัญหาน้้า
(ถนนทางหลวงชนบท นพ 4025) ท่วมขัง
ถึงหน้าบ้านนางวิลัย แก้วปีลา
27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้า
บ้านนางเพลินจิต ทะนง ถึงข้าง
บ้านนางบุดดี โคทังคะ
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตร จากสวนยูคานางใหม่
มัยวงค์ ถึงห้วยน้้าค้า
29 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายรอน มหาวงค์ ถึงบ้าน
นางลัดดาวัลย์ แก้วปีลา

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร

ท่อระบายน้้า หมู่ 2
ขนาด 0.40x1.00 ม.
จ้านวน 125 ท่อน
พร้อมบ่อพัก.
รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 180 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
(บาท)
200,000

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
กว้าง 3 ม. ยาว 59 ม.
หนา 0.15 ม.
ถนน ลูกรัง หมู่ 2 กว้าง
5 ม. ยาว 1,900 ม.
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
กว้าง 3 ม. ยาว 116
ม. หนา 0.15 ม.

๒๙
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

486,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

115,050

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

300,000

208,000

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตร จากสวนยางนายมี ศิริ แก้ไขปัญหาด้าน
วงค์ถงึ สวนยางนางสายสมร สุธรรม จราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 2 กว้าง
4 ม. ยาว 600 ม.

31

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 280 ม.

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้าน
จราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
กว้าง 3 ม. ยาว 69 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาและ
ถนนดินลูกรัง หมู่ 2
แก้ไขปัญหาด้าน กว้าง 4 ม. ยาว 320 ม.
จราจร

โครงการก่อสร้างระบายน้้าจาก
ศูนย์สาธิตการตลาดถึง
ชลประทานห้วยทิดคะ
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้าน นางนวลชัย ศิริวงค์ ถึงบ้าน
นายอุดมรักษ์ มหาวงค์
33 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่
พืน้ ที่การเกษตร จากที่ดนิ
นางนวลชัย ศิริวงศ์ ถึงที่ดนิ นาย
เทศน์ โคทังคะ

34 โครงการก่อสร้างระบายน้้าจาก เพือ่ พัฒนาและ
หน้าบ้านนางหนูการ โคทังคะ ถึง แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง
หน้าบ้านนายอเนก ทากิระ

2561
(บาท)

๓๐
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

122,400

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

123,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

756,000

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.30 ม. ยาว 173 ม.

432,500

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากที่นานางพร พิลาน ถึงที่นา
นางสมดี บุญโนนยัง

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากที่นานางพร พิลาน ถึงที่นา
นายไห ทากิระ

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากชลประทานห้วยทิดคะ ถึง
สวนยางนายเลี่ยม มหาวงค์

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
ส่องสว่างให้กับ
รอบหมู่บ้าน(แผงโซล่าเซลล์)
ชุมชน
39 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เพือ่ พัฒนาและ
ลูกรังสู่พนื้ ที่การเกษตร จุดเริ่มต้น
แก้ไขปัญหา
ห้วยตูม – นานางนวลชัย ศิริวงศ์
การจราจร

๓๑
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,200,000

1,200,000

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

#########

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก

ถนนดินลูกรัง หมู่ 2
กว้าง5 ม.ยาว2,500 ม.

300,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน

1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการก่อสร้างระบายน้้าจาก
หน้าบ้านนางอาทิตย์ มัยวงศ์ ถึง
หน้าบ้านนายทวี แก้วปีลา

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 92 ม.

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางลัดดาวัลย์ แก้วปีลา ถึง
ห้วยทิดคะ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 2
กว้าง 3 ม. ยาว 198
ม. หนา 0.15 ม.

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสู่
ศูนย์การเรียนรู้เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร หมู่ที่ 3
43 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (ประปาดื่มได้) บ้านอีอดู
หมู่ที่ 3

เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 3
ส่องสว่างให้กบั
จ้านวน 1 จุด
ชุมชน
เพือ่ ให้ประชาชน ประปา หมู่ที่ 3 จ้านวน
มีน้าไว้อปุ โภค1 แห่ง
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายจงใจ อุดา
นนท์ ถึงบ้านนางอัตร มหาวงศ์

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 2
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 90 ม.

๓๒
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

225,800

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

386,100 ความยาว ประชาชน

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
400,000

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน้า

100,000

กองช่าง

กองช่าง

ไว้อปุ โภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

200,000

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

๓๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
หมู่ที่ 3 จากบ้านนางขนิษฐา
มหาวงศ์ ถึงหน้าวัดอินแปลง
46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การเกษตรจากที่นานายสง่า
มหาวงศ์ ถึงที่นานายเจริญวิทย์ มหา การจราจร

รางระบายน้้า หมู่ 3
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 45 ม.
ถนนลูกรัง หมู่ 3 กว้าง
4 ม. ยาว 800 ม.

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

200,000

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

วงค์
47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจาก เพื่อให้ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
บ้านนายอาคม พรมเภาถึงนาบะกว้าง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ใช้อย่างทั่วถึง

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
บ้านนายโส มหาวงค์ ถึงดอนปู่ตา แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพื่อพัฒนาและ
49 โครงการสร้างบล็อคคอนเวิสต์
ห้วยตูมเชื่อมระหว่างต.นาเดื่อ ถึง เพื่อชะลอน้้า
เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลนาหัวบ่อ
ไว้ใช้

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 3
กว้าง 4 ม. ยาว 900
ม. หนา 0.15 ม.
บล็อคคอนเวิด. หมู่ 3
กว้าง 1.80 x 1.80 ม.
ยาว 6 ม.

250,000

2,340,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
300,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02

๓๔
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านจุดเริ่มต้นป่าช้าบ้านอีอดู
จุดสิ้นสุดนาบะกว้าง

2562
(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน (แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ เพือ่ พัฒนาและ
นานายพลัง ไชยกา ถึงที่นานาย แก้ไขปัญหา
สีดา อินทริง
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 4 ม. ยาว 120
ม. หนา 0.15 ม.

53 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสู่พื้นที่ เพื่อพัฒนาและ
การเกษตรบ้านนาโอ หมูที่ 4 จาก แก้ไขปัญหา
บ้านนายวันดี ไชยกา ถึงบ้านนางสี การจราจร
ไว ไชยกา

ถนนลูกรัง หมู่ 4 กว้าง
3.5 ม. ยาว 700 ม.

54 โครงการก่อสร้างห้องน้้าในป่าช้า
หมู่ที่ 4

2561
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

2,200,000

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

300,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

150,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

จ้านวนหลัง ประชาชนมี
ห้องน้้าใช้

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชน ห้องน้้า หมู่ที่ 4 จ้านวน
มีห้องน้้าใช้ใน
1 หลัง
งานฌาปนกิจศพ

150,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

๓๕
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564

2565

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายสาคร
รัตนะ ถึง หน้าบ้านนายวันดี ไชย
กา
56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตรจากถนนสายนาโอ-อีอดู
ถึงที่นานายค้า ศิริวงค์

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 4 ม. ยาว 120
ม. หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 4 กว้าง
4 ม. ยาว 700 ม.

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรจากถนนสายนาโอ-อีอดู แก้ไขปัญหา
ถึงที่นานายทัง ไชยกา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 4 กว้าง
4 ม. ยาว 280 ม.

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สายนาโอ ถึงอีอดู

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

59 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

เพือ่ ให้ประชาชน ประปา หมู่ที่ 4 จ้านวน
ได้มีน้าใช้อปุ โภค 1 แห่ง
บริโภค

(บาท)

(บาท)
350,000

(บาท)

(บาท)
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

200,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

200,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จ้านวนแห่ง ประชาชนได้

กองช่าง

4,400,000

500,000

มีน้าใช้
อุปโภคบริโภค
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๓๖
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสู่ เพือ่ ให้ประชาชน
พืน้ ที่การเกษตรจากบ้านนายวันดี มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้า 1 จุด
ไชยกาถึงที่นานางสีไว ไชยกา
ทั่วถึง
61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรจากที่นานายพลัง ถึง แก้ไขปัญหา
ห้วยโคน
การจราจร
62 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายทัง ไชยกา ถึงที่นานาย
จันทรา รัตนะ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

#########

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ถนน ลูกรัง หมู่ 4 กว้าง
4 ม. ยาว 800 ม.

200,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.
หนา 0.15 ม.

65,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน (แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพือ่ พัฒนาและ
นาโอ – นาเต่า
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000
ม. หนา 0.15 ม.

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
6,500,000 ความยาว ประชาชน

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
65
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๓๗
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

66 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายนา เพือ่ พัฒนาและ
โอ – บ้านค้าบอน
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 5 ม. ยาว 1,100
ม. หนา 0.15 ม.

67 โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง เพือ่ พัฒนาและ
ถนน สายนาอินทร์-ศรีสงคราม
แก้ไขปัญหา
(ช่วงสะพานห้วยโคน)
การจราจร

ถนนไหล่ทาง. หมู่ 5

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากหน้าบ้านนายมนตรี ถึงสวน
ยางนางไมตรี

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

200,000

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

3,575,000

400,000

เพือ่ ให้ประชาชน ไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 5
มีไฟฟ้าใช้อย่าง จ้านวน 1 เส้น
ทั่วถึง

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เพือ่ พัฒนาและ
บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 จากร้านค้า แก้ไขปัญหา
ชุมชน ถึง ป่าช้าบ้านนาอินทร์
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5
กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม.
หนา 0.15 ม.

300,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เพือ่ พัฒนาและ
บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 จากบ้าน แก้ไขปัญหา
นางโจม อินธิสทิ ธิ์ ถึง หนองแสง การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5
กว้าง 4 ม. ยาว 58 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๓๘
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เสียจากหน้าบ้านนายราฃันย์
รัตนะถึงบ้านนายอ่อนศรี รัตนะ
72 โครงการขยายไหล่ถนนคลส.สาย
นาอินทร์-ศรีสงคราม
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาอินทร์ หมู่ที่
5 จากบ้านนายดอน รัตนะ
ถึงปากทางเข้าป่าช้า
74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
นาอินทร์ (สายหนองหวาย)

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

รางระบายน้้า หมู่ 5
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 169 ม.

456,300

ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่
5 ข้างละ 1 ม. ยาว
6,360 ม. หนา 0.15 ม.

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

8,268,000

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5
กว้าง 4 ม. ยาว 163
ม. หนา 0.15 ม.

400,000

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 4 กว้าง
5 ม. ยาว 2,600 ม.

200,000

75 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
บ้านนายอัมพร รัตนะ ถึงบ้านนาง แก้ไขปัญหา
มายพวงพัว้
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5
กว้าง 2.50 ม. ยาว 61
ม. หนา 0.15 ม.

91,500

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๓๙
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

76 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรจากถนนนาอินทร์-ศรี แก้ไขปัญหา
สงครามถึงสวนยางนางยุพนิ รัตนะ การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 5 กว้าง
3 ม. ยาว 2,000 ม.

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เพือ่ การเกษตรจากที่นานาย
นิรันดร รัตนะ ถึงสวนยางนางจูม
รัตนะ
78 โครงการขยายไหล่ถนนคสล.จาก
บ้านนางอ่อนศรี รัตนะ ถึงบ้าน
นางทัน ดวงภักดี
79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
การเกษตรจากบ้านนางดอน ค้า
หาญ ถึงที่นานางมรกต รัตนะ

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

80 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านนาอินทร์

เพือ่ ใช้เป็นที่จดั
อาคาร ขนาด กว้าง 6
กิจกรรมต่างของ ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม.
ชุมชน

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

500,000

1,200,000

ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่
5 กว้าง 1 ม. ยาว
163 ม. หนา 0.15 ม.
ถนน ลูกรัง หมู่ 5 กว้าง
4 ม. ยาว 800 ม.

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
200,000
สะดวก
200,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

350,000 จ้านวน มีอาคารไว้จดั
หลัง กิจกรรมต่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๐
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วง เพือ่ พัฒนาและ
ที่ 1 บ้านนางเสียม ไชยกา ถึงบ้าน แก้ไขปัญหาน้้า
นายเพลิน ไชยกา ช่วงที่ 2 ที่นา
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 6
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 132 ม.

82 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การเกษตรสายนาฮ่องค้อ

ถนน ลูกรัง หมู่ 6 กว้าง
4 ม. ยาว 250 ม.

100,000

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากหน้าบ้านนางปกครอง พวง
ฮางฮอง ถึงบ้านนางปราณี ไชยกา
84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่

รางระบายน้้า หมู่ 6
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 90 ม.
ถนน ลูกรัง หมู่ 6 กว้าง
4 ม. ยาว 500 ม.

200,000

นายธีรศักดิ์ ภักดี ถึงที่นานายสนั่น
ภักดี

การจราจร

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรถนนสายบ่อกอก ถึงดอน แก้ไขปัญหา
ปู่ตา
การจราจร
85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ พัฒนาและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย แก้ไขปัญหาน้้า
หมู่ที่ 6 จากบ้านนายด้ารง ดวง ท่วมขัง
ภักดี ถึงบ้านนางแหวน ไชยกา

300,000

200,000

รางระบายน้้า หมู่ 6
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 169 ม.

๑๕๐,๐๐๐

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๑
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

86 โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงจากข้างบ้านนาง
เนียม ไชยกา ถึงบ้านนายปัญญา
ไชยกา

87

เพือ่ พัฒนาและ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
แก้ไขปัญหา
การเกษตรจากหมู่บ้านถึงฮ่องค้อ
การจราจร

88 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิสต์
ห้วยปาฝา

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

3,575,000 ความยาว ประชาชน

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่๖
ทั่วถึง
ถนน ลูกรัง หมู่ 6 กว้าง
4 ม. ยาว 1,500 ม.

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

บล็อคคอนเวิสต์ หมู๖่
ขนาดกว้าง 1.80 x
1.80 ม. จ้านวน 3 ช่อง
ยาว 5 ม.

89 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
สามแยกบ้านนาโอ ถึงบ้านนาเต่า แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000
ม. หนา 0.15 ม.

375,000

350,000

สัญจรไปมา
สะดวก

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เพือ่ ให้ประชาชน ไฟ้ฟา้ แรงต่้าพร้อมหม้อ
มีไฟฟ้าใช้อย่าง แปลง จ้านวน 1 จุด
พร้อมลงหม้อแปลงแรงต่้าจาก
สามแยกบ้านนาโอ ถึงบ้านนาเต่า ทั่วถึง

500,000

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๒
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ พัฒนาและ
เสียภายในหมู่บ้านจากบ้านนางค้า แก้ไขปัญหาน้้า
เพียร ไชยกา ถึงบ้านนางปราณี ท่วมขัง
ไชยกา
92 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
ข้างบ้านนายสุภี รัตนะ ถึงบ้าน
นายจันดี รัตนะ
93 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
ข้างบ้านนายถาวร ไชยกา ถึงบ้าน
นายกร ไชยกา
94 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
ข้างวัดถึงบ้านนายกิตศิ กั ดิ์ อินทริง

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
95 โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรง เพือ่ ให้ประชาชน
ต่้าสายบ่เดิ่นจากบ้านนายกิตศิ กั ดิ์ มีไฟฟ้าใช้อย่าง
อินทริง ถึงบ้านนายกิตพิ งษ์ รัตนะ ทั่วถึง

รางระบายน้้า หมู่ 6
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 59 ม.

๑๕๙,๓๐๐

ถนน ลูกรัง หมู่ 6 กว้าง
3 ม. ยาว 50 ม.

50,000

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6
กว้าง 3 ม. ยาว 67 ม.
หนา 0.15 ม.
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6
กว้าง 4 ม. ยาว 400
ม. หนา 0.15 ม.
ไฟฟ้า 1 จุด

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
130,000
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
#########
สะดวก
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

500,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๒
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

96 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่
เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรสายป่าช้า ถึงหนองอีไก้
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 6 กว้าง
4 ม. ยาว 700 ม.

180,000 ความยาว ประชาชน

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน(แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน
98 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก เพือ่ พัฒนาและ

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน

จากที่นานายธนภัทร รัตนะ ถึง
ที่ดนิ นายอุทัย ไชยกา
99

แก้ไขปัญหา
การจราจร

โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
จากที่นานางวงเดือน ถึงที่นานาย แก้ไขปัญหา
ธนภัทร รัตนะ
การจราจร

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมลงไฟฟ้าแรงต่้า จากบ้าน
จอมศรี ถึงป่าช้าบ้านจอมศรี

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 7
กว้าง 5 ม. ยาว 166
ม. หนา 0.15 ม.

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

485,000

ไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ 7
มีพนื้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
450 ตร.ม.

266,000

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

1,650,000

กองช่าง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๔
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

101 โครงการสร้างรางระบายน้้าจาก เพือ่ พัฒนาและ
หน้าบ้านนางบัวไช รัตนะ ถึงหน้า แก้ไขปัญหาน้้า
วัดป่าจอมศรี
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 7
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 200 ม.

102 โครงการก่อสร้างห้องน้้าณ.ป่าช้า
บ้านจอมศรี

เพือ่ ให้ประชาชน ห้องน้้า 1 หลัง
ได้มีห้องน้้าใช้

103 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านจอมศรี ถึงบ้านนาเดื่อ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 7 กว้าง
3 ม. ยาว 800 ม.

105 โครงการก่อรางระบายน้้า จาก
บ้านนายจ้ารอง สุธรรม ถึงบ้าน
นายแทน รัตนะ

รางระบายน้้า หมู่ 7
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 170 ม.

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

จ้านวน ประชาชนมี
หลัง ห้องน้้าใช้

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
1,040,000
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

100,000

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 7
กว้าง 4 ม. ยาว 800
ม. หนา 0.15 ม.

104 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตรจากสวนยางนายวิรัตน์ แก้ไขปัญหา
สุธรรม ถึงสวนยาง สจ.เชี่ยวชาญ การจราจร
อินทริง
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

๕๔๐,๐๐๐

200,000

๔๕๙,๐๐๐

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๕
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

106

เพือ่ พัฒนาและ
โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่
แก้ไขปัญหา
พืน้ ที่การเกษตรจากบ้านนายชาญ
การจราจร
ชัย ปีลาดี –นางฉลอง พันอุด

107 โครงการก่อสร้างสปอตไลท์บริเวณ
ลานตากผลผลิตทางการเกษตร
108

109

เพื่อใช้ส่องสว่าง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถนน ลูกรัง หมู่ 7 กว้าง
4 ม. ยาว 1,500 ม.

135,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ไฟฟ้า 1 จุด

100,000

จานวนจุด ผลผลิตมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

เพื่อพัฒนาและ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
แก้ไขปัญหา
บ้านจอมศรีถึงถนน คสล.ท่าดอกแก้ว
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 กว้าง
4 ม. ยาว 800 ม. หนา
0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาและ
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ แก้ไขปัญหา
พืน้ ที่การเกษตร จากที่ดนิ นายชาย การจราจร
รัตนะ ถึงที่ดนิ นายเจริม ค้าชนะ

ถนน ลูกรัง หมู่ 7 กว้าง
4 ม. ยาว 550 ม.

250,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ถนน ลูกรัง หมู่ 7 กว้าง
4 ม. ยาว 550 ม.

205,500

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่

เพือ่ พัฒนาและ
พื้นที่การเกษตร จากที่ดินนายแพงดี แก้ไขปัญหา
รัตนะ ถึงที่ดินนายทุม รัตนะ การจราจร

1,040,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๖
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

111 โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง เพือ่ พัฒนาและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดนิ นาย แก้ไขปัญหา
แพงดี รัตนะ ถึงที่ดนิ นายมานิต การจราจร
ศิริวงศ์

ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 1
ม. นาว 73 ม. หนา
0.15 ม.

112 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าบ้าน
ใหม่นิรมิต

ศาลาอเนกประสงค์ 1
หลัง

เพือ่ ให้ประชาชน
มีที่พกั ยาม
ฌาปนกิจศพ

113 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง เพื่อให้มีน้าไว้ใช้
เครื่องสูบน้้าแบบมอเตอร์จมใต้น้า อุปโภค บริโภค

44,500

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

300,000

กองช่าง

อาคาร ประชาชนมีที่
พักยาม
ฌาปนกิจศพ

กองช่าง

บ่อบาลดาล 1 แห่ง

120,000

จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

116,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านายภาวร สุพร ถึงบ้าน
นายสวาท บุญเลิศ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

115 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านนายไทย มัยวงศ์ ถึง
บ้านนายยิ่ง สุธรรม

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
กว้าง 4 ม. ยาว 81 ม.
หนา 0.15 ม.

๒๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๗
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากบ้านนายสี บุญเลิศ ถึงบ้าน
นายประยุทธ์ บุญเลิศ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสู่
พืน้ ที่การเกษตรจากบ้านใหม่
นิรมิต ถึงบ้านภูกระแต

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

118 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก
บ้านใหม่นิรมิต ถึงบ้านภูกระแต

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 8 กว้าง
5 ม. ยาว 4,000 ม.

119 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านใหม่นิรมิต ถึงบ้านภูกระแต

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
กว้าง 5 ม. ยาว 4,000
ม. หนา 0.15 ม.

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน(แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน

รางระบายน้้า หมู่ 8
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 170 ม.

๔๕๙,๐๐๐

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

500,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

13,000,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

1,650,000

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๘
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ใหม่-อีอดู

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
กว้าง 5 ม. ยาว 1,800
ม. หนา 0.15 ม.

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

5,850,000
122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ช่วง เพื่อพัฒนาและ
ที่ 1 จากหน้าบ้านนายค้าบ่อ สุ
แก้ไขปัญหาน้้า
ธรรม ถึงบ้านนายหัส สุธรรม
ท่วมขัง
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสิทธิชัย แก้ว
ก้อย ถึงบ้านนางปัทมา สุธรรม

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากหน้าบ้านนางบุญทรัพย์ บุณ
รังศรี ถึงหน้าบ้านนายสิทธิชยั
แก้วก้อย
124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสู่
พืน้ ที่การเกษตร จากที่ดนิ นาย
จ้าลอง มัยวงศ์ ถึงที่ดนิ นายหวัง
สุธรรม

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 9
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ยาว 210 ม.

490,000

รางระบายน้้า หมู่ 9
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 43 ม.

95,800

เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้า 1 จุด
ทั่วถึง

๓๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๔๙
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

125 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพือ่ พัฒนาและ หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน
แก้ไขปัญหาการ
กระจายข่าวให้
ทั่วถึง
126
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
โครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ พัฒนาและ กว้าง 4 ม. ยาว 1,500
จากนาเดื่อ ถึงถนนศรีสงคราม-ท่า แก้ไขปัญหา
ม. หนา 0.15 ม.
ดอกแก้ว
การจราจร
127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน (แผงโซล่าเซลล์)
ส่องสว่างให้กบั
ชุมชน

100,000

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

100,000

ความกว้าง ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก้าลังกาย

กองช่าง

95,800

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1,900,000

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

ลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์
128 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ (ลานออก้าลังกาย)

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากหน้าบ้านนายกายพันธ์ ศิริ
วงศ์ ถึงบ้านนายชวลิต ศิริวงศ์

จานวนจุด ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

รางระบายน้้า หมู่ 9
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 43 ม.

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๐
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

130 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จากบ้านนายบัณฑิต บุณรังศรี
ถึงบ้านนายวิทยา คะลีลว้ น

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

รางระบายน้้า หมู่ 10
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 74 ม.

๑๘๑,๐๐๐

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

131 โครงการ ซ่อมแซม ถนนดิน
เพือ่ พัฒนาและ
ลูกรังสู่พนื้ ที่การเกษตร จากสวน แก้ไขปัญหา
ยางนายสีลาเวช สุธรรม ถึงสวน การจราจร
ยางพารา นายเอื้อ สุธรรม

ถนน ลูกรัง หมู่ 9 กว้าง
5 ม. ยาว 1,350 ม.

100,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

132 โครงการ ปรับปรุง ถนนดิน
ลูกรังสู่พนื้ ที่การเกษตรจากแยก
ห้วยไฮ ถนนสายศรีสงคราม –
ท่าดอกแก้ว
133 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
หมู่ที่ 10

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 9 กว้าง
5 ม. ยาว 1,600 ม.

119,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ท่อเหลี่ยม หมู่ 10
ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง
1.80 ม. ยาว 60 ม.

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พนื้ ที่ เพือ่ พัฒนาและ
การเกษตร จากป่าช้าบ้านอีอดู
แก้ไขปัญหา
ถึงที่นากิตติศกั ดิ์ มหาวงศ์
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

300,000

100,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดือ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยัง่ ยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๕๑
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

135 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสู่
พื้นที่การเกษตรจากอีอดู ถึงนาเดื่อ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้า 1 จุด

136 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
จาก รพสต.อีอดู ถึงรร.อีอดู

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

137 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก
นาชุม ถึงอีอดู

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้า 1 จุด

138 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน
นายลอน มหาวงค์ ถึงบ้านนาย
ครรชิต มหาวงค์
139 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

รางระบายน้้า หมู่ 10
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 400 ม.

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.15 ม.
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 233 ม.
หนา 0.15 ม.

140 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
เพื่อพัฒนาและ
ประปาหมูบ่ ้าน ถึงที่นาอาจารย์สุศรี แก้ไขปัญหา
โม แสนสุข
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 กว้าง
4 ม. ยาว 64 ม. หนา
0.15 ม.

นายพิสมัย มหาวงค์ ถึงบ้านใหม่
นิรมิต

3,520,000

๑,๐๘๐,๐๐๐

2,200,000
78,000

605,800

157,600

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๒
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

141 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
ศูนย์สพก.ถึงทีน่ านายเจริญวิทย์
มหาวงค์

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 10
กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
จากบ้านนายทศพล มหาวงค์ ถึง
หน้าบ้านนายประชัน อุดานนท์

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้า้
ท่วมขัง

รางระบายน้า้ หมู่ 10
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 94 ม.

143 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
จากบ้านนายสมบูรณ์ จันกระจ่าง เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้า้
นายภานุเดช มหาวงศ์
ท่วมขัง

รางระบายน้า้ หมู่ 10
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 49 ม.

144

รางระบายน้า้ หมู่ 10
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 100 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ จา เพือ่ พัฒนาและ
กรร.บ้านอีอูด ถึงบ้านนางละเอียด แก้ไขปัญหาน้า้
ประกิ่ง
ท่วมขัง

145 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากรร. เพือ่ พัฒนาและ
บ้านอีอูด ถึงบ้านนางละเอียด ประ แก้ไขปัญหา
กิ่ง
การจราจร

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

๒๕๓,๐๐๐

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้า้ ท่วม
ขัง

กองช่าง

๑๓๕,๐๐๐

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้า้ ท่วม
ขัง

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้า้ ท่วม
ขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

200,000

๒๗๐,๐๐๐

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม.
หนา 0.15 ม.

157,600

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๓
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

146 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
หลังรร.อีอดู ถึงสวนยางนาง
ศศินันท์ นิธิกลุ เกรียงไกร
147 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านอีอดู ถึงบ้านโพนตูม

148 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านอีอดู ถึงต้าบลนาหัวบ่อ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 10
กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.

200,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 2,350
ม. หนา 0.15 ม.

7,637,500 ความยาว ประชาชน

กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 5 ม. ยาว 2,350
ม. หนา 0.15 ม.

8,000,000 ความยาว ประชาชน

สัญจรไปมา
สะดวก
กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก

149

เพือ่ เพิม่ ไฟฟ้า
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่องสว่างให้กบั
รอบหมู่บ้าน(แผงโซล่าเซลล์)
ชุมชน
150 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน เพือ่ ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
อีอดู – สวนยางนายเพียง
ทั่วถึง
มหาวงศ์

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

1,300,000

กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๔
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

151 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
สายบ้านนาชุม จากบ้านนาย
กาเหว่า มีชัยเขียว ถึง ทีด่ ิน
นางรองไร ทากิระ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

๙๑,๐๐๐

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

152 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสู่ เพือ่ พัฒนาและ
พืน้ ทีก่ ารเกษตร จากโรงเรียนบ้าน แก้ไขปัญหา
นาชุม ถึง ทีน่ านายเดิม ศิริวงศ์
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 11
กว้าง 5 ม. ยาว 1,600
ม.

๑๕๐,๐๐๐

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

153 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
จากหน้าบ้านนายวร ถึงบ้านนาง
โสภา แก้วปีลา

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40
ม. ยาว 50 ม.

๒๗๕,๐๐๐

ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้า้ ท่วม
ขัง

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาและ
154 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
รอบดอนปูต่ า บ้านนาชุม หมู่ที่ 11 แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพือ่ พัฒนาและ
155 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ทช แก้ไขปัญหาน้า้
4036 ถึงบ้านนายทองรัช โค ท่วมขัง
ทังคะ

ถนน ลูกรัง หมู่ 11
กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม.

๒๕,๐๐๐

กองช่าง

รางระบายน้า้ หมู่ 11
กว้าง 0.30 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 414 ม.

๓๕๐,๐๐๐

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ได้แก้ไข
ปัญหาน้า้ ท่วม
ขัง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๕
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพือ่ พัฒนาและ
156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียนนาชุม แก้ไขปัญหา
ใหม่นริ มิต ถึงทีด่ ินนายบุญมี
การจราจร
แก้วปีลา

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
กว้าง 4 ม. ยาว 22 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ ให้ประชาชน
157 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่
การเกษตร จากบ้านนายธนชัย ศิริ มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
วงศ์ ถึงทีน่ านายเจริญ โคทังคะ ทัว่ ถึง
158 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก เพือ่ ให้ประชาชน
บ้านทีด่ ินนางพร พิลาน ถึงทีด่ ิน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ไฟฟ้า 1 จุด
ทัว่ ถึง
นายศุภกร โคทังคะ
เพือ่ สร้างแหล่งกัก คลองน้า้ หมู่ที่ 11
159 โครงการขุดลอกคลอง จากทีน่ า
ของนางสนทรา แก้วปีลา จุดสิ้นสุด เก็บน้า้
ทางหลวงชนบททีน่ านายทม มัยวงค์
160 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
ดอนปูต่ าหมู่บา้ นจากโรงสีข้าว
ชุมชน ถึง ถนนสายนาเดื่อ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

100,000

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัว่ ถึง

กองช่าง

300,000

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัว่ ถึง

300,000

ความยาว ประชาชนมี
น้า้ อุปโภคใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

30,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

45,000

ถนน ลูกรัง หมู่ 10
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดือ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยัง่ ยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๕๖
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

161 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ เพื่อพัฒนาและ
การเกษตร จากที่นานางทองใบ ศิริ แก้ไขปัญหา
วงค์ ถึงที่นานางแหวน บุญเลิศ
การจราจร

ถนน ลูกรัง หมู่ 10 กว้าง
5 ม. ยาว 800 ม.

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

200,000

162 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก
บ้านนายศรัญ แก้วปีลา ถึง ถนน
สายนาเดื่อประมาณ๓-๔ต้น

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้า 1 จุด

164 โครงการขยายถนน คสล.จากสาม
แยกทางทิศเหนือข้างวัดศรีดาราม
ถึงถนนหลัก
165
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมูบ่ ้าน(แผงโซล่าเซลล์)

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างให้กบั ชุมชน

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม.
หนา 0.15 ม.
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

157,600

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทาง
โค้งบ้านค้าสะอาด - บ้านนาย
ธีรวัฒน์ ศิริวงศ์
167 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าสาย
สร้างโค้ก – ห้วยสร้างโค้ก

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม.
หนา 0.15 ม.

157,600

100,000

ไฟฟ้า 1 จุด

100,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดือ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยัง่ ยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๕๗
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

168 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า จาก
หน้าบ้านนางโฮง แก้วจรรยา ถึง
บ้านนางเนียม มัยวงศ์
169 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่้า จากนา

เพื่อพัฒนาและ
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11
แก้ไขปัญหา
กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40
การจราจร
ม. ยาว 129 ม.
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
นางพร พิลาน – หน้าบ้านนายศุภกร
ไฟฟ้า 1 จุด
โคทังคะ

170

171

เพื่อพัฒนาและ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน
แก้ไขปัญหา
นาเดื่อหมู๑่ ๒ ถึงบ้านจอมศรี
การจราจร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก
บ้านนาเดื่อหมู๑่ ๒ ถึงบ้านจอมศรี

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าจาก
บ้านนายจุรุวัฒน์ บุณรังศรี ถึง
บ้านนางร้าแพน ศิริวงค์
173 โครงการสร้างรางระบายน้้า คสล.
จากบ้านนายกว้าง กัลยาฤทธิ์ ถึง
บ้านนางวงเวียนสุธรรม

๒๘๗,๕๐๐

1,320,000

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12
กว้าง 5 ม. ยาว 1,340
ม. หนา 0.15 ม.

4,355,000

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า 1 จุด
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง
เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

600,000

รางระบายน้้า ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ยาว 320 ม.
รางระบายน้้า ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ยาว 150 ม.

864,000

405,000

ความยาว ได้แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
ความยาว ได้แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว ได้แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดือ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่ สร้างความสุขอย่างยัง่ ยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๘
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก

174

175

176

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสายนาเดื่อ-นาอินทร์ ถึงดอนปู่
ไฟฟ้า 1 จุด
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ตา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าจาก
คุ้มกกสะแบง ถึงหนองหว้า
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมูบ่ ้าน (แผงโซล่าเซลล์)

177 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นา
นายสวน รัตนะ ที่นานางนนทา นา
โอพิมพ์
178 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่้า
จากบ้านนายล้้า ศิริวงศ์ – บ้านนาย
ร้าไพ ศิริวงศ์ 2 เสา
179 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองก่อ

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
สว่างให้กบั ชุมชน
ถนนลูกรัง. หมู่ 12 กว้าง
3 ม. ยาว 480 ม.

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
3,300,000
ทั่วถึง

กองช่าง

100,000 จ้านวนจุด ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
250,000
ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
240,000
ทั่วถึง
4,940,000 ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า 1 จุด
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

กองช่าง

1,100,000

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า 1 จุด
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ความยาว ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12
กว้าง 4 ม. ยาว 1,900
ม. หนา 0.15 ม.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๕๙
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

180 โครงการจัดซื้อถังขยะ

เพือ่ ให้ประชาชน ถังขยะ
ทิ้งชยะให้เป็นที่

100,000

100,000

100,000 100,000

100,000 จ้านวน
ถังขยะ

181 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บ่อขยะ เพือ่ ให้มีที่ทิ้งขยะ บ่อขยะ
อย่างเพียงพอ

100,000

100,000

100,000 100,000

100,000 จ้านวน
บ่อขยะ

182 โครงการก่อสร้างศาลาแหล่ง
เพือ่ ให้มีแหล่ง อาคารเรียนรู้ 3 หลัง
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เรียนรู้ดา้ นการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
183 โครงการบริหารขยะโดยชุมชน
เพือ่ ให้ประชาชน อบรมให้ประชาชน 12
รู้จกั การก้าจัด
หมู่บ้าน
ขยะอย่างถูกวิธี

รวม

183 โครงการ

-

-

66,000.0

50,000

50,000

4,275,000

9,645,900

50,000

จ้านวน
หลัง

50,000

ประชาชนทิ้ง ส้านักปลัด
ขยะอย่าง
เป็นที่เป็นทาง
มีสถานที่ทิ้ง ส้านักปลัด
ขยะอย่าง
เพียงพอ
มีอาคารแหล่ง ส้านักปลัด
เรียนรู้

50,000 จ้านวน ประชาชน
ส้านักปลัด
กิจกรรม ได้รับจัก
วิธีการก้าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

66,498,050 19,703,300 40,799,100

-

-

-

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๙๖
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพือ่ พัฒนาและ
นาโอ – นาเต่า
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000
ม. หนา 0.15 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายนา เพือ่ พัฒนาและ
โอ – บ้านคาบอน
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4
กว้าง 5 ม. ยาว 1,100
ม. หนา 0.15 ม.

3,575,000

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

3 โครงการขยายไหล่ถนนคลส.สาย
นาอินทร์-ศรีสงคราม

ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่
5 ข้างละ 1 ม. ยาว
6,360 ม. หนา 0.15
ม.
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000
ม. หนา 0.15 ม.

#########

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก เพือ่ พัฒนาและ
สามแยกบ้านนาโอ ถึงบ้านนาเต่า แก้ไขปัญหา
การจราจร

6,500,000 ความยาว ประชาชน

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก

3,575,000 ความยาว ประชาชน

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
1,900,000

๙๗
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

5 โครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.
จากนาเดื่อ ถึงถนนศรีสงคราม-ท่า เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
ดอกแก้ว
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 8
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500
ม. หนา 0.15 ม.

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านอีอดู ถึงบ้านโพนตูม

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 4 ม. ยาว 2,350
ม. หนา 0.15 ม.

7,637,500 ความยาว ประชาชน

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ความยาว ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10
กว้าง 5 ม. ยาว 2,350
ม. หนา 0.15 ม.

8,000,000 ความยาว ประชาชน

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายหนองก่อ

เพือ่ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
การจราจร

ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12
กว้าง 4 ม. ยาว 1,900
ม. หนา 0.15 ม.

######## ความยาว ประชาชน

8 โครงการ

-

-

กองช่าง

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านอีอดู ถึงตาบลนาหัวบ่อ

รวม

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
กองช่าง

สัญจรไปมา
สะดวก
-

-

1,900,000

11,843,000

30,652,500

-

-

-

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์)
เต้นท์ 1 หลัง

98
หน่วยงานที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
58,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์

5 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10
จาวน 2 ซุ้ม
เครื่องตัดไม้
ครุภัณฑ์อื่นๆ
(เลื่อยโซ่ยนต์) 2
เครื่อง
เครื่อง Smart Card
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะอันตราย

200,000

สานักปลัด

37,000

สานักปลัด

6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดบั เพลิง

สายสูบนาดับเพลิง
พร้อมหัวดูดนา

20,000

สานักปลัด

7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดบั เพลิง

ชุดดับเพลิงนอก
อาคาร

42,000

สานักปลัด

8 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ
VHF/FM ชนิด
ประจาที10่ วัตต์
ขนาด

28,000

สานักปลัด

700

กองสวัสดิการสังคม

50,000

สานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
ที่

แผนงาน

9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์)
เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กฬี า
ขนส่ง

10 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ

11 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกติดเครน
พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ

12 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)

และนันทนาการ

13 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

ครุภัณฑ์

99
หน่วยงานที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กองการศึกษาฯ

2,400,000

สานักปลัด

กองช่าง

2,500,000

1,000,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ่ เครื่องเสียงกลางแจ้ง

100,000

0

345,700

2,690,000

สานักปลัด

กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ

รวม

รับผิดชอบหลัก

2,500,000

1,000,000

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณ ภาพของแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาตามแนวทางการติ ดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้า หมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง สุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
/และคณะ...

๑๓๓

และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี และการติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ ว ยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเดื่ อ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
1. นางนุชนารถ กลางประพันธ์ ปลัด อบต.นาเดื่อ
ประธานกรรมการ
2. นายพาชัย แก้วปีลา
รองประธานสภาอบต.นาเดื่อ
กรรมการ
3. นายดุสิต ศิริวงศ์
สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
4. นายชนาธิป มหาวงค์
สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
5. นายเผย สุธรรม
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นายเครือ ศิริวงค์
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
7. นายลิขิต แก้วปีลา
รองนายก อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
8. นายสอน ไชยกา
รองนายก อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
9. นายกวบ ศิริวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายวาร ไชยกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางพุฒิฑฬพร กล้าขยัน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ
กรรมการ
12. นางเพ็ญประภา มัยวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (อีอูด)
กรรมการ
13. นายณฐพล ภูมิดา
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
14. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
15. นางวนิดา แสนเสิก
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
15. นายชาคร ลีคาพอก
หัวหน้าสานักปลัด อบต.นาเดื่อ
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
1 วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1. กาหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2 วิธีการติดตามผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
1. การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
/2.วิธีการ...

๑๓๔

2 วิธีการประเมินผลระดับความสาเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน / โครงการ
มี 3 ระดับ คือ
(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ พึงพอใจ
(2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสาเร็จและความล้มเหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็น
ผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติตามและประเมินผล กาหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามปี รายงานผลและเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณ และคานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิ จกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้ง งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ข้อ 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผน
นั้ น จะต้ อ ง ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ข้อ 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง สุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒนา ซึ่ง คณะกรรมการจะต้อ งด าเนิ นการกาหนดแนวทาง วิธี การในการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดัง กล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้ง งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
******************
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ได้มีติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
สมัยวิสามัญ1/2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อจึงได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565)ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
f

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายสมัย ศิริวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ

