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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
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................................................... 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริห าร
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบไม่น้อยกว่า สามสิบวัน   

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดีได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่นได้
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีในการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ดังนี้ 

   ก  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
“เน้นโครงสร้างพื้นฐาน สร้างชุมชนพ่ึงตนเองได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสมีสถานที่น่าท่องเที่ยว  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ” 

ข  พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีดังนี้ 

๑ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรติดต่อกับชุมชนอ่ืนและ ปรับปรุง
ถนนเพ่ือการเกษตรให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

๓ สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและประเพณีต่างๆของท้องถิ่น 

๕ สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตต าบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นหนึ่งต าบล 
     หนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบล 

๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๗ ส่งเสริมทางด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้มีอาชีพที่มั่นคง 

๘ พัฒนาปรับปรุงให้มีการจ ากัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๙.สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
     
 



-๒- 
    ๑๐.เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
- เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการบริหารการมีส่วนร่วมบริหารงานแบบทีมงาน   
- มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง 

๑๑. สนับสนุนและให้ความสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและบุคคลที่ขาดผู้ดูแล 
     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้   
        ๗  ยุทธศาสตร์  ๑๗  แนวทาง   ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑  ด้านคมนาคม 
๑.๒  ด้านระบบไฟฟ้า 
๑.๓  ด้านระบบประปา 
๑.๔  ด้านระบบระบายน้ าและก่อสร้างแหล่งน้ า 
๑.๕  ด้านก่อสร้าง อาคาร  สถานที่ 

๒ ยทุธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง   
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
               ๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
               ๒.๓  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
                ๒.๔  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
แนวทางการพัฒนา 

  ๓.๑  แนวทางพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓.๒. แนวทางพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมทางด้านการเกษตร  
  ๔.๒.  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางทางการพัฒนา -  การพัฒนาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
 แนวทางการพัฒนา- การบริหารจัดการที่ดี 

 



-๓- 
จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาสามปีทั้งหมดที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติเพ่ือการน าไปสู่การปฎิบัติประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่

ปี 
 

น ามา
จัดท า

ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมดท่ีปรากฎ
อยู่ในแผน 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทาง๑.๑.การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง 
 ๑.๒.แนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและพัฒนาด้าน
ระบบประปา 
  ๑.๓.แนวทางการพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
๑.๔แนวทางการพัฒนาก่อสร้างอาคารสถานที่  
 ๑.๕. แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างแหล่งน้ า 

๒๓ ๑๒ ๕๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 ๒.๓  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๒.๔  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๕๒ ๑๖ ๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ 
๑. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๓ ๗ ๒๓ 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา 
๔.๑.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
ทางด้านการเกษตร  
 ๔.๒.  การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

๘ ๑ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสา
ธารธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
แวดล้อม 

๖ ๓ ๕๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๘ ๓ ๕๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ๑๕ ๖ ๒๗ 
 



-๔- 
จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาสามปีทั้งหมดที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติเพ่ือการน าไปสู่การปฎิบัติ  

ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
โครงการ
ทั้งหมดท่ี
บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปี 

น ามาจัดท า
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมดท่ี
ปรากฎอยู่ใน

แผน 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๕ ๑๐ ๖๖.๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๕๒ ๒๗ 
 

๕๑.๙๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 

๑๓             ๑๐ ๗๖.๙๒ 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
ด้านสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ ๕ ๗๑.๔๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖ ๔ ๖๖.๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล 

๑๕ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

 ๑๑๕ ๗๒ ๖๒.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบลงทุน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

เครื่องตัดคอนกรีต แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๙,๕๐๐ เพื่อประกอบการก่อสร้าง ๑  เครื่อง 

๒ เครื่องตบดิน แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๑,๐๐๐ เพื่อประกอบการก่อสร้าง ๑  เครื่อง 

๓ เครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๕,๐๐๐ เพื่อเป็นเครื่องสูบน้ า ๑  เครื่อง 

๔ จัดซื้อป้ัมน้ า แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕,๐๐๐ เพื่อเป็นเครื่องสูบน้ า ๑  เครื่อง 

๕ จัดซื้อมอเตอร์ส าหรับ
สูบน้ า 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕,๐๐๐ เพื่อเป็นเครื่องสูบน้ า ๑  เครื่อง 

๖ รถบรรทุก แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ เพื่อบรรทุกดิน ๑ คัน 

๗ รถขุดตีนตะขาบ แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓,๓๐๐,๐๐๐ เพื่อถมดิน ๑  คัน 

๘ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องก่อสร้าง ประชาชน
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๙ ค่าวัสดสุ านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

ประชาชน
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๑๐ ประเภทวัสดไุฟฟ้าและ
วิทยุ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประชาชน
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๑๑ วัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประชาชน
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๑๒ วัสดุงานประปา แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๐,๐๐๐ เพื่อการจัดหาวสัดุประปา ประชาชน
จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๑๓                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

โครงการถนน  คสล. 
หมู่ที่  ๓ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๙๘,๑๐๐ เพื่อการสญัจรไปมาไดส้ะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน  ๑   
สาย 

๑๔ โครงการแสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  ๗  

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๘๔,๗๐๐ เพื่อการสญัจรไปมาไดส้ะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน  ๑   
สาย 

๑๕ โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ า หมู่ที่ ๗ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๗๖,๐๐๐ เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ริมตลิ่ง 

 

จ านวน  ๑   
สาย 



 
-๖- 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑๖ โครงการถมดินหน้า  
อบต.  หมู่ที่ ๑ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๙๕,๐๐๐ เพื่อป้องกันการพังทลายของริม
ตลิ่ง 

 

จ านวน  ๑   
แห่ง 

๑๗ โครงการขุดลอกรมิ
ตลิ่งน้ าหมัน น้ าหมัน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๒๐,๘๐๐ เพื่อป้องกันการพังทลายของริม
ตลิ่ง 

 

จ านวน  ๑   
แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและ
เทิดพระเกยีรตเินื่องใน
โอกาสต่างๆ 

งานด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๐,๐๐๐ เพื่อเป็นการอุดหนุนเฉลมิพระ
เกียรติงานพิธ ี

๑  ครั้ง/ป ี

๓ โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อให้เด็กได้แสดงออก เด็กนักเรยีน
จ านวน ๙  
หมู่บ้าน 

๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็ก 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อพัฒนาเด็ก เด็กจ านวน  ๒  
ศูนย์ 

๕ ค่าใช้จ่ายการเรียนการ
สอน 

แผนงานการศึกษา(เงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

๑๔๙,๖๐๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
เรียนการสอน 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลนาด ี

๖ ค่าอาหารเสรินม แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๕๑,๓๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดร้ับอาหาร
ครบ  ๕  หมู ่

นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลนาด ี

๗ อุดหนนุส่วนราชการ แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๖๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ  ๕  หมู ่

นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลนาด ี

๘ ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้
ยากไรผู้้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๐,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้ทีมีรายได
น้อยและผู้ที่ขาดโอกาส 

ตามความจ าเป็น 

๙ ค่าใช้จ่ายถนนสะอาด แผนงานสาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๐,๐๐๐ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีกองทุน จ านวน  ๙  
หมู่บ้าน 

๑๐ ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันโรคระบาดและ
ติดต่อ 

แผนงานสาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ จ านวน  ๙  
หมู่บ้าน 

๑๑ ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

แผนงานสาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  จ านวน ๙  
หมู่บ้าน 

๑๒ เงินอุดหนุนเอกชน 
(อุดหนุน  อสม.) 

แผนงานสาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๖๗,๕๐๐ เพื่ออุดหนุน อสม. จ านวน  ๙  
หมู่บ้าน 

 



-๗- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑๓ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ งบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๗,๐๕๑,๒๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายุจ านวน 
๙  หมู่บ้าน 

๑๔ เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑,๙๔๘,๘๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการจ านวน 
๙  หมู่บ้าน 

๑๕ เบี้ยยังชีพผู้(ติดเชื้อ) งบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๘,๐๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ติดเชื้อจ านวน 
๙  หมู่บ้าน 

๑๖ การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานชุมชนเข้มแข็ง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฎิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส่งเสริมราษฎร
ทั้ง ๙  หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑ โครงการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันอุบัติเหตุใน
ห้วงเทศกาลสงกรานต ์

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๐,๐๐๐ เพื่อดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวฯ 

ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๒ ค่าใช้จ่ายแก่  อปพร. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าดูแลบริการ อปพร. ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๓ ค่าวัสดดุับเพลิง แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดเุครื่องแต่ง
ดับเพลิง 

ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๔ โครงการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันอุบัติเหตุใน

ห้วงเทศกาลปีใหม ่

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๐,๐๐๐ เพื่อดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวฯ 

ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๕ ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม  บ าบัดฟื้นฟู  
แก้ไขปัญหายาเสพติด         

เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวฯ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

ผู้ติดยาทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๖ ค่าใช้จ่ายเป็นเงินมอบ
ให้แก่อาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็น
ค่าป่วยการชดเชยการ
งานและเวลาที่เสยีไป 

เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวฯ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าบริการ อพปร. ผู้ติดยาทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

๗ โครงการจดัระเบียบ
สังคมและตั้งจุดตรวจ
สกัดพื้นท่ีที่ปรากฎ
ข่าวสารยาเสพติด 
 

เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวฯ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดตั้งกลุม่ 

ผู้ติดยาทั้ง ๙ 
หมู่บ้าน 

 



-๘- 
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ภายในต าบลนาด ี

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

๑๖๐,๐๐๐ เพื่อต่อต้านยาเสพตดิ เยาวชนท้ัง ๙ 
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑ ค่าใช้จ่ายถนนสะอาด แผนงานสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะ 

ราษฎรทั้ง  ๙  
หมู่บ้าน 

๒ โครงการรักน้ า  รักป่า
รักแผ่นดิน  

แผนงานเกษตร 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๐,๐๐๐ เพื่อรักษาธรรมชาต ิ ราษฎรทั้ง  ๙  
หมู่บ้าน 

๓ ประเภทวัสดุ
การเกษตร 

แผนงานเกษตร 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๐,๐๐๐ เพื่อจัดซื้อวัสดุการ ราษฎรทั้ง  ๙  
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมวันผู้สูงาย ุ

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๗๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุท า
กิจกรรมร่วมกันฯ 

๑ ครั้ง /ป ี

๒ ค่าใช้จ่ายโครง
การละเล่นประเพณ ี
ผีตาโขน 

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๗๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ครั้ง /ป ี

๓ อุดหนุนส่วนราชการ 
(อุดหนุนโครงการผีตา
โขนอ าเภอด่านซ้าย) 

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ครั้ง /ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

๑ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๖,๐๐๐ เพื่อบริการข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนท่ัวไป 

๑  ครั้ง /ป ี

๒ ค่าตอบแทนผู้ปฎิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่  อปท. 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจของ
พนักงาน 

พนักงานทุกคน 

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการแผน
ที่ภาษ ี

แผนงานบริหารทั่วไป 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๐,๐๐๐ เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการแผน
ที่ภาษ ี

จนท.ที่
รับผิดชอบ 

๔ ค่าจ้างประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฎิบัติงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๘,๐๐๐ เพื่อให้หน่วยงานภายนอก
ประเมิน 

๑ ครั้ง /ป ี

๕ การส่งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

แผนงานชุมชนเข้มแข็ง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตต าบลนาด ี

ประชาชน   ๙  
หมู่บ้าน 

๖ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
และศูนยด์ ารงธรรม
ท้องถิ่น 

แผนงานชุมชนเข้มแข็ง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชน  ๙  
หมู่บ้าน 

สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
๑. รายจ่ายงบกลาง 

๑.๑. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน     ๑๐๒,๖๖๓.๐๐  บาท 
๑.๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน  ๕,๘๕๕,,๕๐๐.๐๐  บาท 
๑.๓.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ    จ านวน   ๑.๙๐๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน       ๔๘,๐๐๐.๐๐   บาท 
๑.๕. เงินส ารองจ่าย    จ านวน     ๑๐๕,๖๖๐.๐๐  บาท 
๑.๖. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   จ านวน     ๑๐๐,๕๕๓.๓๖  บาท 
๑.๗. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  จ านวน    ๑๑๓,๙๓๐.๐๐  บาท 
                                  รวมจ่าย  ๘,๒๓๐,๓๐๖.๑๙ บาท 

     ๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   จ านวน   ๗,๒๐๔,๗๒๘๐๐ บาท 
     ๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว    จ านวน   ๒,๐๓๖,๕๘๐.๐๐ บาท 
     ๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ านวน   ๔,๘๕๙,๘๔๔.๐๐ บาท 
     ๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค    จ านวน   ๒๖๔,๒๒๐.๗๒.๐๐ บาท 
     ๖. หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน   ๗๒๘,๙๕๗.๗๔    บาท 
     ๗. หมวดเงินอ่ืนๆ     จ านวน      ๑๘,๐๐๐.๐๐    บาท 
                                   รวมจ่าย  ๑๕,๐๑๒,๗๘๖.๘๔  บาท 

 
 
 



 
-๑๐- 

     ๓.  หมวดรายจ่ายเพื่อการพัฒนา 
         -หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน   ๓,๒๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
                                   รวมจ่าย  ๓,๒๐๒,๔๐๐.๐๐  บาท 
    ๔. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน       ๖๓,๖๙๘.๖๔  บาท 
                                   รวมจ่าย      ๖๓,๖๙๘.๖๔  บาท 
               รวมจ่ายทั้งหมด  ๒๖,๕๐๙,๑๙๑.๘๔ บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑  ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ จนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
โดยมีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
  ๑. โครงการถนนสะอาดในพ้ืนที่ 
  ๒. โครงการบริการให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
  ๓. โครงการหน่วยบริการฉุกเฉิน 
  ๔. โครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด 
  ๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. โครงการแจกเบี้ยยังชีพถึงชุมชน 
  ๗. โครงการบริการด้านรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 
                     ๘. โครงการกองทุนขยะ 
  ๙. โครงการบริการจัดเก็บภาษีถึงชุมชน 

ทั้งนี้    หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูล 

เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 

 
(นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


