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ค ำน ำ 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2561  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลนาดี  หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลต าบลนาดี ที่ได้จัดท าข้ึนฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล     
เทศบาลต าบลนาดี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13  ตารางกิโลเมตร  ส านักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่  577  หมู่ที่  

1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ครอบคลุมพ้ืนที่  2  ต าบลเป็นบางส่วน  คือ  หมู่ที่  1, 3, 4  
ต าบลนาดี  และหมู่ท่ี  1, 2  ต าบลส าพันตา   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ส่วนมากเป็นทุ่งนา  ลักษณะ 

ภูมิอากาศโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน  และฤดูหนาว  
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

โดยทั่วไปจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและ 
ค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  28.50  องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไป
ของภาคกลาง จะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม และในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะ
มีฝนตกเฉลี่ยมากท่ีสุด 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินปนทรายเป็นส่วนมาก ท าให้เหมาะในการปลูกข้าวและท าการเกษตร 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

อ าเภอนาดีได้รับการยกฐานะ ให้เป็นอ าเภอตามมติของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งได้ประชุมเม่ือวันที่  
16 มิถุนายน  2524  และได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลนาดี” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 30  สิงหาคม 2526 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลต าบลนาดี ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13  ตารางกิโลเมตร หรือ 8,125 ไร่ ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ  85  
กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  190  กิโลเมตร  
 อาณาเขตของเทศบาลต าบลนาดี 

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งอยู่ริมคลองยาง  ฝั่งเหนือ  ห่างจากศูนย์กลางถนน ร .พ.ช. 
สายนาดี-สระดู่  ทางทิศเหนือ  ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ  350  เมตร  เลียบริมคลองยางฝั่งเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่   2  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยาง  ฝั่งเหนือ   ห่างจากเชิงสะพานข้ามคลอง   ฝั่ง
เหนือ  ทางทิศตะวันออก  ระยะ  500  เมตร  

ทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี   2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่  3  ซ่ึงต้ังอยู่รมิ 
ถนนเข้าวัดหงษ์ป่าเลไลย์ (วัดสระจาน) ฝากเหนือห่างจากศูนย์กลางทางแยกถนนชมะนันทน์กับถนนเข้าวัดหงษ์
ป่าเลไลย์(วัดสระจาน)  ทางทิศตะวันออก  ระยะ  500 เมตร 

จากหลักเขตท่ี  3  เป็นเส้นขนาน  ระยะ  500   เมตร  กับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ไป 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนชมะนันทน์  ฝากเหนือ  ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไป
บ้านส าพันตา   ทางทิศตะวันออก  ระยะ   500  เมตร  
จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางแยกถนนชมะนันทน์ กับทางไปบ้านส าพันตา ทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ  500  
เมตร 
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ทิศใต้  จากหลักเขตท่ี  5  เป็นเส้นขนาน ระยะ  500 เมตร  กับศูนย์กลางถนนชมะนันทน์ 
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านแห่  ทางทิศใต้ระยะ  500  เมตร  จากหลักเขตที่  6 
เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านแห่  ไปทางทิศใต้ระยะ  500  เมตรถึงหลักเขตที่   7  

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  7  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปประจบ 
กับหลักเขตท่ี 1  

                      เทศบาลต าบลนาดีแบ่งเขตการปกครอง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  ครอบคลุมพ้ืนที่  
2  ต าบลเป็นบางส่วน  ดังนี้ 
  1. บ้านนาดี      หมู่ที่   1   ต าบลนาดี 
  2. บ้านแดง       หมู่ที่   3   ต าบลนาดี 
  3. บ้านเสี้ยว      หมู่ที่   4   ต าบลนาดี 
  4. บ้านส าพันตา  หมู่ที่ 1 ต าบลส าพันตา 
            5. บ้านส าพันตา  หมู่ที ่ 2 ต ำบลส ำพนัตำ   

 



 

 

2.2 การเลือกตั้ง    
เทศบาลต าบลนาดีได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลนาดี  ทั้งเขตเทศบาล 

เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาแบ่งออกเป็น  ๒  เขต  ดังนี้  

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1, 3, 4 ต าบลนาดี   

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1, 2 ต าบลส าพันตา 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7)   

     -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  5,770  คน   

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  4,428  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   

5,770  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.๗4  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7) 

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  5,768  คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  4,107  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
5,768  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗1.20 
๓. ประชากร  

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน จ านวนประชากร (คน)    จ านวน 
 ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านนาดี นายพินิจ         พุทธา 608 628 1,236 343 
3 บ้านแดง นายมงคล        ทักวงศรี 958 991 1,949 822 
4 บ้านเสี้ยว นายบุญหลาย   วงษ์กรณ์ 503 525 1,028 327 
1 บ้านส าพันตา นายสมศักดิ์      สีเขียว 1,130 1,161 2,291 868 
2 บ้านส าพันตา นายมานิตย์      โยธาพันธ์ 674 679 1,353 834 

รวม 3,873 3,984 7,857 3,194 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร   

            ชาย         หญิง         หมายเหตุ 
จ านวนประชากร  เยาวชน 839 746 อายุต่ ากว่า  18  ปี 
จ านวนประชากร 2,435 2,423 อายุ  18 – 59  ป ี
จ านวนประชากร  ผู้สูงอายุ 599 815 อายุ  60  ปี  ขึ้นไป 

รวม 3,873 3,984 ทั้งสิ้น  7,857 คน 
                                                                                        ข้อมูลเดือน  พฤษภาคม  2562 
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๔. สภาพทางสังคม  
๔.๑ การศึกษา  

เทศบาลต าบลนาดี  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  จ านวน 1 แห่ง  
คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาดี  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี ตั้งอยู่หลังส านักงาน
เทศบาลต าบลนาดี มีจ านวนนักเรียน 79 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ) 2 คน และผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน  
และมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ตั้งอยู่กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาดี มีจ านวนนักเรียน 89 คน มีครูผู้ช่วย (ข้าราชการ) 2 คน และผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน โรงเรียนสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี    มีจ านวน  3  โรงเรียน  คือ   โรงเรียน
มณีเสวตรอุปถัมภ์, โรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา ,โรงเรียนอนุบาลนาดี  และมีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 1 
โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลนาดี  โรงเรียนอนุบาลของเอกชนมี จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ 
และโรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา และมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จ านวน  1  แห่ง  

๔.๒ สาธารณสุข   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  1  แห่ง  

          -  บุคลากร  7  คน  
      โรงพยาบาลของรัฐบาล  1  แห่ง  จ านวน  60  เตียง  

               -  บุคลากร  ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 
                 -  แพทย์  จ านวน  6 คน 
                 -  ทันตแพทย์            จ านวน  3 คน 

    -  เภสัชกร  จ านวน  4 คน 
                       -   พยาบาล  จ านวน          46 คน 

-   อ.ส.ม.  จ านวน        129 คน          
๔.๓ อาชญากรรม   

ในเขตเทศบาลต าบลนาดีไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  

๔.๔ ยาเสพติด 
ในเขตเทศบาลต าบลนาดีไม่มีผู้จ าหน่ายยาเสพติด มีแต่ผู้เสพยา   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์    
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
(๕) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.๑ การคมนาคมขนส่ง   

เทศบาลต าบลนาดี มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวกมาก โดยมีรถโดยสารออกจากอ าเภอนาดี 
ถึง ขนส่งอ าเภอกบินทร์บุรีเพียงสายเดียว และเป็นการด าเนินงานของเอกชน โดยการขออนุญาตจากกรมการ
ขนส่งทางบก  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การบริหารไฟฟ้าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนาดี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาดี    
  5.3 การประปา  

เทศบาลต าบลนาดีด าเนินการการประปาเอง ซึ่งได้รับการถ่ายโอนประปาจากผังเมืองและ 
กรมโยธาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2545 และขณะนี้มีผู้ใช้ประปาของเทศบาล จ านวนประมาณ 1,977 ครัวเรือน และ
ส่วนที่เหลือประชาชนจะใช้น้ าประปาของหมู่บ้าน   

๕.๔ โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลนาดีมีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที ่

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มีที่ท าการไปรษณียโ์ทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.3๐ –  ๑๖.3๐ น.  ใน 
วันจันทร์ – ศุกร์    

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการท านา มีการปลูกพืชผักผสมบ้าง แต่มีส่วนน้อย 
๖.๒ การประมง  

(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)   
๖.๓ การปศุสัตว ์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ 
เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  

 ๖.๔ การบริการ 
ร้านขายอาหาร    80 แห่ง 
สถานีขนส่ง ท่ารถ      ๑   แห่ง  
ร้านเกมส์       4     แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
6.5.1 วัดรัตนเนตตาราม  
สถานทีต่ั้ง  วัดรัตนเนตตาราม ต.ส าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 
ความส าคัญ  สถาปัตยกรรมวัดรัตนเนตตาราม กล่าวขานถึงความแปลกตา เพราะได้น าเปลือก

หอยที่ถูกท้ิง กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างความสวยงามให้กับวัด โดยฝีมือของเจ้าอาวาส พระ และเณร เพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชา ความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอย ที่หาชมได้ยาก ท าให้วัดแห่งนี้เป็น
อีกแห่งหนึ่งทีท่ั้งสวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพ้ืนที่ 

ประวัติ วัดรัตนเนตตาราม สร้างเพ่ือทะนุบ ารุงพระศาสนา ในความศรัทธาของญาติโยมมีการ
ท าบุญสร้างกุศลมาก ทีนี้เราแสดงออกได้อย่างไร ว่า บ้านนี้ หมู่บ้านนี้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็
เลยอยากจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือตอบแทนบุญคุณคือข้าว และน้ า แสดงออก ถึงน้ าจิตน้ าใจของ
พุทธศาสนิกชนในหมู่บ้าน จึงได้สร้างขึ้นมาเป็นหลักฐาน  
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาดี  ไม่มี    

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์   

-  ธนาคาร  จ านวน  1  แห่ง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
        -  สถานีบริการน้ ามัน  (ปั้มใช้มือหมุน)  จ านวนประมาณ  9  แห่ง 
                                -  ร้านค้าทั่วไป  ประมาณ  134  แห่ง 
                               -  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯจ านวนประมาณ 80 แห่ง  

กลุ่มอาชีพ   
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  6  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มจักรอุตสาหกรรม 
2. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
3. กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
4. กลุ่มสานเขง่ปลาทู 
5. กลุ่มสานตะกร้าเส้นพลาสติก 

   6. กลุ่มท ากระเป๋าหนัง 
๖.๘ แรงงาน  

มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงเทศบาลหลายแห่งและมีแรงงานในเขตเทศบาลที่ไป 
ท างานใช้แรงงานในโรงงาน ประมาณ 40 – 50 %ของวัยท างาน และบางส่วนเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
7.๑ การนับถือศาสนา 

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙9.95  %  และอีก  0.05  %  นับถือศาสนาอื่น ๆ  
ศาสนาคริส, อิสลาม และอ่ืน ๆ   มีวัดในเขตเทศบาล  จ านวน  5  แห่ง 
   -  วัดพันธ์ศรี  หมู่ที่ 1    ต าบลนาด ี
   -  วัดสามัคคีพัฒนาราม หมู่ที่ 4    ต าบลนาด ี
   -  วัดรัตนเนตตาราม หมู่ที่ 1    ต าบลส าพันตา 
   -  วัดผาสุขไพบูลย์ หมู่ที่ 1    ต าบลส าพันตา 
   -  วัดโพธิ์ศร ี  หมู่ที่ 2    ต าบลส าพันตา 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี  
-  วันขึ้นปีใหม่  ต้นเดือนมกราคม  กิจกรรมที่จัด  ท าบุญตักบาตร 
- งานปิดทองรอยพระพุทธบาท ประมาณเดือนมีนาคม กิจกรรมที่จัด ปิดทองรอยพระพุทธ 

บาท และมีมหรสพฉลองตลอดทั้งคืน 
  - วันสงกรานต์ กลางเดือนเมษายน กิจกรรมที่จัด ท าบุญตักบาตร รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

- งานบุญบั้งไฟ  ประมาณเดือนพฤษภาคม กิจกรรมที่จัด  มีการจัดขบวนแห่บั้งไฟ  การแข่งขันจุดบั้ง
ไฟ และมีการละเล่นต่าง ๆ 

  - งานแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  กิจกรรมที่จัด  มีการจัดขบวนแห่เทียน
เข้าพรรษาตามวัดต่าง ๆ     

-  วันลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน   กิจกรรมที่จัด  มีการลอยกระทงที่ล าคลอง 
และมีมหรสพ 
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         7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่าย 

ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  
ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาถ่ินอีสาน และภาษากลาง 
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7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ 
ขนมเขียว แม่ปุ๊ก ส าพันตา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.๑ น้ า  

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และเทศบาลต าบลนาดีด าเนินการ 
การประปาเอง           

8.๒ ป่าไม้   
เทศบาลต าบลนาดีไม่มีพ้ืนทีป่่าไม้   

8.๓ ภูเขา   
เทศบาลต าบลนาดีไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดใน 

พ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากกลิ่นของมูลสุกรเป็น
บางครั้งบางคราว   

9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
ไม่มี  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ      
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ 
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พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่
ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ 
ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระส าคัญของแตล่ะยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ 
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ  

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
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เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

     - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา 
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้ 
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 
 



 
-12- 

                ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง 
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ 

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  



 
-13- 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  
1) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย 

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
วิสัยทัศน์   
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมาย  
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

    1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
               2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

    3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
          1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic  
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
    2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาด
ก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคน

ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป

ภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาค 
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เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐาน
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริ การ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น     

    ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยง 
การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคง  
    ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้  

    (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
    (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม  
    (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
    (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
    (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
    (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
    (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล  
    (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ  
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 (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  

    (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
    (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนา
ด้านความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาลใน 
สังคมไทย 

    เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิ จรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจั ยสนับสนุน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบใน
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการ

พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง
ด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น

เครือ่งมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง

สังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดย

หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
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         ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
     ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) 
การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัส เตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
      ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสาน 

และพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตาม
ข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ 
และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
(สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ  
                       แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยว ธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
เป้าประสงค์รวม  
 1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
 2. มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
  3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโด 
                                จีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีน ที่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพ
สูง และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

     ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
     กลยุทธ์  :  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
      เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน  

2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิ 
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   ขนส่งและจัดจ าหน่ายของอินโดจีน 
     3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการ 
         เป็นศูนย์กลาง การค้าการลงทุนของอินโดจีน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี   
    ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชน 
                        และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมี 
                         ระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 

   2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทาง 
              ธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาด และการ 
              ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

   กลยุทธ์  :  1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือเชื่อมโยง 
                          แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

   2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
                                    สร้างสรรค ์

3. จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ 
    การตลาดและการประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
    กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้า 
                                เกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
         เป้าประสงค์ : 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
                                    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

 2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทาง   
               การตลาด 

    ตัวช้ีวัด  : 1. ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
2. จ านวนสินค้าเกษตรที่มีการลงนามซื้อขายล่วงหน้า 
3. ปริมาณข้าวพันธุ์ดีที่กระจายสู่เกษตรกร 

              กลยุทธ์ :  1. พฒันาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่าง 
    ครบถ้วน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่ม 
    จังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ 
                               ลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    เป้าประสงค์ :  1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพท่ีพร้อมสรรพด้วย 
                                    โครงสร้างพื้นฐาน  แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
                                    มูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
   2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัด :  1. อัตราการเติบโตต่อปีของมูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรม 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
3. อัตราผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังส าคัญท่ีเกิดจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกินมาตรฐาน 

                        ทางสาธารณสุข 
      กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัว 

              ของภาคอุตสาหกรรม  
          2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
          3. การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผน    

    การลงทุนในอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    และพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี   
วิสัยทัศน์      “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  
                        แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”  
พันธกิจ   1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความ
ต้องการ และความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก   

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การด าเนิน 
    การด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ 
    การคมนาคมเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่  
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผล 
    อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์รวม  :  จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
                         ปลอดภัย เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย    
                         ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง 
                         การแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
1. การเกษตรปลอดภัย  
2. ช่องทางการจ าหนา่ยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบชลประทานครอบคลุม ทุกพ้ืนที่เกษตรกรรม   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและกระจายความเจริญ 
 

    ทางเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง   
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

    3. วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือ 
                               สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐาน แห่งความพอเพียง  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. การบริหาร จัดการงานด้านสังคมมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2. การด าเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
3. คุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ด ีครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง  
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีได้มาตรฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาตรฐานมีศักยภาพ ดึงดูด  
    เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าจังหวัด อย่างต่อเนื่อง  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู ่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
2. จังหวัดปราจีนบุรีมีทรัพยากร ธรรมชาติที่สมบูรณ์  
3. จังหวัดปราจีนบุรีมีระบบโลจิสติกส์ ที่ได้มาตรฐาน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร         

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/ เกษตรอินทรีย ์ 
2. กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้เป็นอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์ OTOP  
3. มีการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ  
4. มีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันจากการตลาดทั้งในและต่างประเทศ     

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี โดยเชิญคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด สัมมนาร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 พฤษภาคม  
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2559 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่
ประชุมมีความเห็นก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2563) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม                
ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   

ยุทธศาสตร์ที ่1   
                     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
                     2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                     3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
                     4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์      เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
                     5 . รณ รงค์ เฝ้ าระวั งปัญ หาสิ่ งแวดล้ อมและสร้างความตระหนั กการบั งคับ ใช้ กฎหมาย                         
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
                     6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                     7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน     
 ยุทธศาสตร์ที ่2 
                     1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                     2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
                     3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                     4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
                     5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
          ยุทธศาสตร์ที ่3 
                     1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
                     2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้าทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                     3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และการ      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ  
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลนาดี   
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 “เทศบาลต าบลนาดีน่าอยู่  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาดี  มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร 

2.3 เป้าประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และพัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน ทั้งในด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห ์
4. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

สมดุล และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการ 
พัฒนา และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน    

๒.4 ตัวช้ีวัด  
1) จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2) จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนและบ ารุงรักษา    
3) ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
4) ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
5) ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค-บริโภค 
6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ 
7) ร้อยละของประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
8) ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
10) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
11) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
12) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน 
13) ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
14) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
15) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ 

ได้รับการสงเคราะห ์ 
16) ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
17) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
18) จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
19) ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
20) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.5 ค่าเป้าหมาย  
1) เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและ 

มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2) เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนท้องถิ่น   

3) เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ 
อนามยั ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชน  

5) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนประชาชน 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

2.6 กลยุทธ์       
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ฯลฯ ให้ได ้

มาตรฐาน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ปรับปรุง และพัฒนา ระบบประปา แหล่งน้ า คู คลอง เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ 

การเกษตร     
4. ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  
5. พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน           
6. ส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
7. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
8. สนับสนุน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
9. ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
11. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์       
13. การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
14. การปรับปรุงและพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
15. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ 
16. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ 
17. ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสาร  



 
-24- 

18. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เทศบาลต าบลนาดี   มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์   ในการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  พัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาการบริหารจัดการ  การประสานงานและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน       
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาดี 
 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของเทศบาล 
ต าบลนาด ี

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจัง 
หวัดภาคกลางตอนกลาง 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดปราจีนบรุ ี

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดปราจีนบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่ง 
ขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพฒันาภาค 
 เมือง และพื้นท่ี 
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่างประเทศ 
 ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และความสัมพันธ์กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลาง 
การค้าการลงทุนภาคตะวัน 
ออกของอินโดจีนและรอง 
รับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 สิ่งแวดล้อมและ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ทุนทางสังคม และ 
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่ง 
ขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่าง 
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์และความ 
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อน 
บ้าน เป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุนภาคตะวันออก 
ของอินโดจีนและรองรับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณ ภาพแหล่งท่องเท่ี ยว 
สินค้า และบริการด้านการ 
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน  
เพื่อสนับสนุนการท่อง 
เท่ียวเชิงนิเวศ เกษตร  
สุขภาพและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาด้าน 
การค้าและอุตสาห 
กรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาด้านท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียวชุมชน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
จุดแข็ง (S = Strengths)    
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร  

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
2. บุคลากร เทศบาลต าบลนาดี  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน 

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

มาก ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
4. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน (W = Weaknesses)   
1. โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลนาดีไม่สามารถด าเนิน 

โครงการเองได้   
  ๒. งบประมาณของเทศบาลต าบลนาดีมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ านวน
มากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส (O = Opportunities)                  
                  1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = Threats)   
                1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  เทศบาลต าบลนาดี ยังไม่มีความ
ช านาญและบุคลากร                 

       2. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (S = Strengths)    
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

 4. มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั่วจังหวัดปราจีนบุรี มีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน 

จุดอ่อน (W = Weaknesses)    
๑. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2. ประชาชนไม่ค่อยสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐให้ความช่วยเหลือ 
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3. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
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4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
  5. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 

โอกาส (O = Opportunities)    
                 1. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศ 
                 2. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  โอกาสที่ จะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
  3. การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = Threats)    
                  1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                  2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
  3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 

      3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

จุดแข็ง (S = Strengths)   
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา 

ในด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร เทศบาลต าบลนาดี มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ 

ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลที่มีความพร้อม และมีศักยภาพ

ในการจัดการศึกษา 
  4. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
  5. มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

จุดอ่อน (W = Weaknesses)   
1. ประชาชนไม่ค่อยสนใจและมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ 

ช่วยเหลือ 
  2. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
  3. งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด 

โอกาส (O = Opportunities)   
                 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬาเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬาเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = Threats)   
                  1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา   เป็นงาน
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความ 
ล่าช้าในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
  ๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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4. ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (S = Strengths)   
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา 

ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ ท าให้สภาพแวดล้อมไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษ  

จุดอ่อน (W = Weaknesses)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
โอกาส (O = Opportunities)   

              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
  3. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = Threats)    
  1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
         2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 

       5. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
จุดแข็ง (S = Strengths)    
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา 

ในด้านการเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2. บุคลากร เทศบาลต าบลนาดี มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ 

ที่พร้อม ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง 

 4. มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม    
จุดอ่อน (W = Weaknesses)    
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน    
โอกาส (O = Opportunities) 
       
1. รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และเปิดโอกาส

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = Threats)    

                  1. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
           ชือปัญหา           สภาพปัญหา     พื้นที่เป้าหมาย        แนวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. เส้นทางการคมนาคมที่เป็น 

ถนน คสล. ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกพื้นที ่

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

- การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ท้องถิ่น 
เป็นหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับ 
ประชาชนมากยิ่งข้ึน  ประชาชนจะ 
มารับบริการมากขึ้น จ าเป็น 
อย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาเส้นทางการ 
คมนาคมให้มีความสะดวก  
และรวดเร็วในการเดินทาง 

2.ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ 
เพียงพอส าหรับจุดที่มีความ 

จ าเป็นต้องติดตั้ง 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงข้ึน 
 การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณจะ 
สามารถลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง 

3. ขาดแหล่งน้ าเพื่อการ 
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ  
โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะรุนแรง 
มาก 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
 เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต 
 ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ 

 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 1. ประชาชนมีความยากจนมีภาระ 

หนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยัง 
ขาดการวางแผนการประกอบ 
อาชีพท่ีดี 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต 
 ประจ าวันเปลี่ยนแปลง การวาง 
แผนชีวิตที่ดีจะท าอยูร่อดในสังคม 

2. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประ 
กอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลัง 
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -ระบบการผลติแบบกลุม่จะช่วย 
ให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งไดด้ ี
กว่า ท้ังด้านต้นทุน แรงงาน  
และผลผลิต 

3. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ  
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะ 
ทีย่ากจน การลงทุนประกอบอาชีพ 
ยังขาดแคลนทุนทรัพย ์

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -การส่งเสริมใหร้ะบบเศรษฐกิจ 
ฐานรากเข้มแข็งจะท าใหเ้ศรษฐ 
กิจของประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน 

4. การขาดความสนใจ จริงใจ 
 จริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง  
ในการเอาใจใส่หรือสนใจกับโครง 
การช่วยเหลือของภาครัฐท าให ้
 โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบ 
ความส าเร็จ 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -โครงการส่งเสรมิต่างๆทีร่ัฐจัดให ้
กับชุมชน จะประสบความส าเรจ็ 
 มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความ 
ร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ 
ละชุมชน 



 
 

 
 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
3.ปัญหาด้านสังคม 
 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
 สาธารณสุข และการกีฬา 

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
 ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล  
ท าให้ต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ 
ยากล าบาก 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -ระบบครอบครัวมีแนวโนม้เป็น 
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  สภาวะ 
ทางเศรษฐกิจจะเบยีดรัดให้แตล่ะ 
คนมุ่งเอาตัวรอด และเห็นแก่ตัว 
 

2.การแพร่ระบาดของยา 
เสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่อง 
จากขาดความต่อ 
2. เนื่องในการปราบปราม 
และป้องกันปัญหา 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพ 
ติดรูปแบบใหม่ ท าให้ยากแก่การ 
ป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรร 
เทาปัญหาได้ก็คือการสรา้งภูมิคุม้ 
กันทางสังคม โดยเน้นท่ีสถาบัน 
ครอบครัว 
 

4. การศึกษาในระดับก่อนวัย 
เรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การ 
เรียนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับ 
การพัฒนาการในวัยนี ้
 
 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้เป็นสิ่ง 
ที่จ าเป็นและส าคญัต่อพัฒนากา 
รเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าว 
ไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด 
 

5. การเสื่อมศลิธรรมทางศาสนา 
ของคนท าให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิต 
ใจ ส่งผลให้เกดิปัญหาสังคม 
หลายเรื่องตามมา 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม   
ท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคม   
สมควรที่จะส่งเสรมิให้เกิดศลิธรรม 
โดยใช้ ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว 
 จิตใจ 
 

5. วัฒธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เริ่มสูญหาย เนื่องจาก
ไม่ได้รับความสนใจ จากเยาวชน 
รุ่นหลัง 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจน 
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ 
สูญหายไปหากไมม่ีการด ารงรักษา 
ไว้ 
 

6. ประชาชนยังขาดความรู้และ 
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ระบาดต่างๆ ท าให้ยากแก่การ 
ป้องกัน 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต ประ จ าวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ด ี
จะท าอยู่รอดในสังคม 
 

7. ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการตื่น 
ตัว ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล -การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอา 
ชีพมากข้ึน การเล่นกีฬาในอนาคต 
จะสามารถยดึเป็นอาชีพไดห้รือ 
 การกีฬาจะสามารถสรา้งสุขภาพ 
ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะม ี
การสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุก 
รูปแบบ 
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              ช่ือปัญหา               สภาพปัญหา   พื้นที่เป้าหมาย         แนวโน้มในอนาคต 
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง 
เนื่องจากการบุกรุกถางป่า 

ทุกชุมชนในเขตเทศ 
บาล 

- หากยังมีการท าลายป่าไปเรื่อย จะ 
ท าให้เกิดปัญหาระบบนเิวศ ปัญ หา 
ฝนแล้ง ปัญหาน้ าท่วม น้ าป่าไหล 
หลาก 
 

2. ขยะและสิ่งปฏิกลู ถือว่า 
เป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้างปญัหาให้กับ 
สังคมชนบท หากไมม่ีการวางแผน 
ที่ดีจะกลายเป็นปญัหาที่ยากจะแก ้
ไข 

ทุกชุมชนในเขตเทศ 
บาล 

-ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจดั 
การการก าจดัขยะอย่างถูกวิธี โดย 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่ก าจัด 
ยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากข้ึน 
 

 

           ช่ือปัญหา    สภาพปัญหา    พื้นที่เป้าหมาย         แนวโน้มในอนาคต 
5. ปัญหาด้านการเมืองการ 
บริหาร 
     

1. ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน  
ให้สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด 
 มากกว่าท่ีเป็นอยู ่

พนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจ า 
 และพนักงานจ้าง 

 

-การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งท่ี 
พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังน้ัน 
 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิต 
ส านึกในการให้บริการที่ดี 

2. ระบบบริหารจัดการของ 
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก 
 ท าให้การให้บริการประชาชน 
ยังขาดความคล่องตัว และมีขั้น 
ตอนมาก 

พนักงานเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง 

-การอธิบายและการประชาสัม 
พันธ์ การท าความเข้าใจให้กับ 
ประชาชน ในพื้นที่ได้ทราบถึง 
บทบาทและวิธี การบริหารงาน 
 วิธีการท างาน ขององค์กร เป็นสิ่ง 
ที่ส าคัญ 
 

3.ประชาชนยังขาดกระบวนการ 
เรียนรู้ด้านการเมืองการปก 
ครอง ท าให้กระบวนการตรวจ 
สอบทางการเมืองยังอ่อนแอ 

ทุกชุมชนในเขต 
เทศบาล 

 
 

-การปกครองระบอบประชาธิป 
ไตย เป็นการปกครองโดย 
ประชาชน เพื่อ ประชาชน ดังนั้น 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมือง 
การปกครองจะท าให้สังคมเกิดความ 
สมดุล 

3. ประชาชนยังขาดความ 
สนใจ ในด้านการมีส่วนร่วม ด้าน 
การเมืองการ ปกครอง และการ 
บริหารหรือพัฒนาท้องถิ่น 
ท าให้การด าเนินการเป็นเพียงการ 
แก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม 

ทุกชุมชนในเขต 
เทศบาล 

 

-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ  
การวางแผนก าหนดทิศทางการ 
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จ าเป็น 
อย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ 
 จากทุกฝ่าย 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
ที ่          ยุทธศาสตร์        ด้าน            แผนงาน    หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
   หน่วยงาน 
   สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองช่าง 
กองการประปา 
 

เทศบาลต าบล 
นาดี 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม การศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม   สาธารณสุข  
และการกีฬา 

ด้านบริหารทั่วไป  
ด้านบริการชุมชน 
และสังคมด้านการ
ด าเนินงาน   อ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ 
     ภายใน  
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชนแผน 
    งานสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน   
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน  
แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุข 
กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน 
และสังคม  
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ 
      ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน  
แผนงานการพาณิชย์ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 
กองการประปา 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 6  ส านัก/กอง 





 
 

ส่วนที่  4  
การติดตามและประเมินผล 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 

 

ใส่เลขหนำ้อีกที หลงัท ำ ผ.01-03 แลว้ 



 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  
     คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5   
       คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  
     ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
     (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 
     Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
       ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 
 
 



 
      เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
      ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
      วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
      ผลกระทบ (Impact) 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 (๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  และ

ประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
 (๓)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
(๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
(๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาดี  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

..................................................... 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาดี   

  “เทศบาลต าบลนาดีน่าอยู่  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน    

           ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา 
         ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลนาดีให้เป็นเมืองน่าอยู่  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน 
สะพาน  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ  ให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ได้ทั่วถงึ  และได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากขึ้น  ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  และส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ฝึก 
ทักษะให้กับกลุ่มต่างๆ  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ 
บริการและสวัสดิการที่ดี  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ความพร้อมทั้ง
ด้านวิชาการ  บุคลากร  วัสดุการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญา การมีภาวะโภชนาการที่ดีและการรู้จักดูแล
สุขภาพ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เช่น  ปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  การส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริม
และพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพ่ึงปรารถนาร่วมกัน  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก  และตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

เพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน การจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอตามความจ าเป็นอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ทบทวนวิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลนาดี 

วิสัยทัศน์  (เดิม) ทบทวนใหม่ 
“เทศบาลต าบลนาดีน่าอยู่  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วน
หน้า  การศึกษาก้าวไกล” 

“เทศบาลต าบลนาดีน่าอยู่  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วน
หน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน  (เดิม) ทบทวนใหม่ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน “เหมือนเดิม” 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ “เหมือนเดิม” 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา 
     ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา 

“เหมือนเดิม” 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 

“เหมือนเดิม” 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

“เหมือนเดิม” 

 
 

………………………………………. 
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   แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 62 29,364,025 44 20,026,300 40 98,780,650 24 34,452,100 1 1,696,500 171 184,319,575

 1.2  แผนงำนกำรพำณิชย์ 28 37,984,000 44 45,953,597 33 43,593,597 27 42,897,597 27 36,239,000 159 206,667,791

รวม 90 67,348,025 88 65,979,897 73 142,374,247 51 77,349,697 28 37,935,500 330 390,987,366

 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

 2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 6 320,000 7 470,000 7 470,000 7 470,000 7 470,000 34 2,200,000

2.2  แผนงำนกำรเกษตร 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

รวม 7 520,000 8 670,000 8 670,000 8 670,000 8 670,000 39 3,200,000

    3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรศึกษำ 

             ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข และกำรกีฬำ
 3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 7 788,000 7 788,000 7 788,000 7 788,000 7 788,000 35 3,940,000
3.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 9 2,699,247 9 3,639,410 8 12,677,314 8 1,895,000 8 1,895,000 42 22,805,971
3.3  แผนงำนกำรศึกษำ 20 6,764,342 22 7,484,051 22 7,864,748 21 7,814,748 21 7,814,748 106 37,742,637
 3.4  แผนงำนสำธำรณสุข 12 3,839,512 11 3,044,512 13 3,177,212 11 20,122,472 9 754,512 56 30,938,220

 3.5  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 9 13,240,500 9 13,205,700 9 13,660,500 9 1,715,700 9 13,660,500 45 55,482,900
 3.6  แผนงำนเคหะและชุมชน 6 73,992,000 6 73,292,000 7 74,092,000 5 1,299,000 5 1,292,000 29 223,967,000
 3.7  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 23 2,135,000 25 2,360,000 26 1,940,000 26 1,770,000 25 1,770,000 125 9,975,000

ปี 2565
ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

  เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี

แบบบญัชีสรุป (แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลต าบลนาดี 32
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5,410,000 26 5,930,000 27 6,280,000 27 6,280,000 27 6,280,000 107 30,180,000
 3.9  แผนงำนงบกลำง 3 305,000 3 305,000 3 305,000 3 305,000 3 305,000 15 1,525,000

รวม 113 109,173,601 118 110,048,673 122 120,784,774 117 41,989,920 114 34,559,760 584 416,556,728
 4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
           และส่ิงแวดล้อม
4.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 8 13,400,000 10 15,400,000 11 16,115,200 10 89,830,400 10 15,400,000 49 150,145,600
4.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 90,000 2 90,000 3 489,000 3 489,000 2 2,316,000 12 3,474,000
 4.3  แผนงำนกำรเกษตร 2 60,000 2 60,000 3 1,060,000 3 1,060,000 3 1,060,000 13 3,300,000

รวม 12 13,550,000 14 15,550,000 17 17,664,200 16 91,379,400 15 18,776,000 74 156,919,600
     5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 33 2,735,800 37 10,353,200 38 10,853,200 38 10,853,200 38 10,853,200 184 45,648,600
 5.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 7 4,517,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 15 4,597,000
 5.3  แผนงำนกำรศึกษำ 14 2,615,000 23 15,059,000 22 15,165,000 22 15,165,000 21 14,165,000 102 62,169,000
5.4  แผนงำนสำธำรณสุข 4 99,000 4 99,000 4 99,000 4 99,000 4 99,000 20 495,000
5.5  แผนงำนเคหะและชุมชน 12 2,972,300 13 3,062,300 12 12,069,200 12 2,972,300 12 2,972,300 61 24,048,400
 5.6  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000 2 40,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 13 290,000
5.7  แแผนงำนกำรพำณิชย์ 8 337,500 8 337,500 8 337,500 8 337,500 8 337,500 40 1,687,500

รวม 80 13,316,600 89 28,971,000 89 38,613,900 89 29,517,000 88 28,517,000 435 138,935,500

รวมท้ังส้ิน         302 203,908,226 317 221,219,570 309 320,107,121 281 240,906,017 253 120,458,260 1,462 1,106,599,194

 3.8  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  24

ปี  2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2565  รวม  5  ปีปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

แบบบญัชีสรุป (แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลต าบลนาดี 33
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    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสาย แยกถนน ค.
ส.ล.

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ฐานกว้าง 6.00-8.00 ม. ผิวทางกว้าง 4.00-6.00 ม.  1,500,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้รับ กองช่าง
 (ซอยบ้านพักคนชรา) บริเวณท่ีดินนายกิติศัพท์  ก่ิงประทุม ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ1,000 เมตร  ถนนดินสูงเฉล่ีย 0.80 - 1.20 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ความสะดวกและ
 ถึงเช่ือมถนน ร.พ.ช. เดิม หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี   ผิวจราจรลงลูกรังหนา 0.20 เมตร รายละเอียดตาม ปลอดภัยในการ

 จังหวัดปราจีนบุรี รูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไปมา

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม  ถน

นค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 705.80 เมตร 2,417,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง เดิม ด้านหลังอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี บริเวณ
ท่ีดิน นาคมได้มาตรฐาน  หนา  0.15  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,555 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ นายสมบัติ  แนวสุข  ถึงเช่ือมถนนค.ส.ล.เดิม บริเวณท่ีดิน

นางพัน โครงข่ายเช่ือมโยง  ตร.ม.)  ไหล่ทางลงลูกรังรายละเอียด สัญจรไป-มา

 ตะพานทอง หมู่ท่ี  1ต าบลนาดี  ,หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

อ าเภอนาดี

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับระดับเป็นช่วง ๆ ในสายทาง 1,500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สามแยกบ้านนางยุพิน บุญพา ถึงเส้น ทางไปบ้านชะอม บริเวณ ได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ  กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

บ้านนายวันสถา เจริญไทยกิจ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ความยาวรวม 890 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สัญจรไป-มา
 (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย กว่า3,560 ตร.ม.)  พร้อมงานตีเส้น

จราจร  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

4
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริม

เหล็ก
เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับพ้ืนผิว 2,276,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เดิม สายบ้านแดง - บ้านนาดี รหัสสายทางปจ. 3035 ได้มาตรฐานโครงข่าย  จราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,038 เมตร หนา (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
 ช่วง กม. 0+468 ถึง   กม. 1+506   รวม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี เฉล่ีย0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจราจรไม่ สัญจรไป-มา
 ความยาว 1,038 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี  น้อยกว่า 5,190 ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนค.ส.ล. 
เดิม บริเวณบ้านนางหยาดพิรุณ  เกล้ียงกลม ถึงบริเวณโรงสี

ข้าว นายประยูร งามแสง  หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี ต าบลนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.) ไหล่ทางลง

ลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

190,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึงพอ
ร้อยละความพึงพอ

     ท าให้ประชาชน   
       สะดวกในการ   

  สัญจรไป-มา

กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 34
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
6 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง ท้ัง

สองข้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง 
รพช.เดิม บริเวณข้างการประปาเทศบาลฯ ถึงเช่ือมถนน ค.
ส.ล. บริเวณบ้านนายสุขสันต์ คุณจันทร์สมบัติ หมู่ท่ี 1 ต าบล

นาดี อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 450.00 เมตร หนาเฉล่ียข้างละ 0.10 -0.20 เมตร 

ลึกตามแนวลาดเอียงเหลือประมาณ 0.30 - 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

  40,500 
(งบเทศบาล)

  40,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

7 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง ท้ัง
สองข้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง 

รพช.เดิม บริเวณท่ีดินนางโสภิณ มุ่งสันติ ถึงเช่ือมถนนลาดยาง
เดิม บริเวณท่ีดินนางฉลอง มาลีปาค า หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี 

อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 420.00 เมตร หนาเฉล่ียข้างละ 0.10 -0.20 เมตร 

ลึกตามแนวลาดเอียงเหลือประมาณ 0.50 - 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

  70,500 
(งบเทศบาล)

  70,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

8 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง รพช.เดิม บริเวณ
ท่ีดินนางสาวจิตติพร  เอ้ือใจ  ถึงเช่ือมถนนลาดยางเดิม 

บริเวณบ้านนางทองดี  อินทร์สวา หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี อ าเภอ
นาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 420.00 เมตร หนาเฉล่ียข้างละ 0.10 -0.30 เมตร 

ลึกตามแนวลาดเอียงเหลือประมาณ 0.50 - 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

  42,500 
(งบเทศบาล)

  42,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

9 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง  ท้ัง
สองข้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเปล่ียน สอง
เคน   ถึงบริเวณบ้านนางกัญญา ซ้ิมเทียม หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี

 อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 -0.20 เมตร ลึกตาม

แนวลาดเอียง เฉล่ียประมาณ 0.30 - 1.50 เมตร  รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการก าหนด

 320,000 
(งบเทศบาล)

 320,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

10 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง  ท้ัง
สองข้างทางเป็นช่วงๆ ในสายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกถนน เทศบาลซอย 18  บริเวณท่ีดิน นายจุ้ย ไพรเวศ ถึง

เช่ือมถนนลาดยางส่ีเลนบริเวณท่ีดิน นายส ารวย เอ้ือใจ หมู่ท่ี 1
 ต าบลนาดี, หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดยการลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 2,035 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 -1.50 เมตร (หรือ
ปริมาณลูงรังไม่น้อยกว่า 1,033 ตร.ม.)  รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการก าหนด

  495,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบมี 1,903,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายแยกถนน นาคมได้มาตรฐาน ส่วนผสมของยางพาราปิดทับผิวจราจรกว้าง  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ชมะนันทน์  สาย  3290  เทศบาลฯ โครงข่ายเช่ือมโยง 5.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.05  เมตร  สัญจรไป-มา

ซอย 8 บริเวณบ้านนายสมบัติ  อุมาพิริยะกุล ครอบคลุมพ้ืนท่ี (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,340 
 ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม  บริเวณบ้าน  ตร.ม.) พร้อมงานตีเส้นจราจร  ไม่มีไหล่ทาง  

นายสังคม  ทาเชาว์  หมู่ท่ี  1  ต าบลนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

12 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองห้วยยางตอม่อ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาวประมาณ 80 ม. 2,500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสะพานเป็นเหล็ก ได้มาตรฐานโครงข่าย สูงเฉล่ียจากท้องคลองยาวประมาณ 4.50 - 6.00 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
รูปพรรณบริเวณท่ีดินนางป่ิน สองเคน หมู่ท่ี 1 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 35
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สายแยก เพ่ือให้มีระบบการระบาย วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. 90,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. บริเวณท่ีดินนายเส่ียน สองเคน ถึง น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ทุก ๆ 6 เมตร พร้อมฝาปิด (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข
เช่ือมล าห้วยคลองยาง หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 37.00 เมตร ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง

 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.ท่ี เพ่ือให้มีระบบการระบาย วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 × 1.00ม. 400,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง
ช ารุด เสียหายและวางท่อระบายน้ าเพ่ิมเติมบริเวณ น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  จ านวน 15 ท่อน พร้อมลงหินใหญ่คละ (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข

พ้ืนท่ีดินพังทลายเสียหายจากน้ ากัดเซาะบริเวณ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ป้องกันการกัดเซาะของน้ าด้านล่างท่อและปลาย ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง
ริมล าห้วยคลองยางข้างถนน ค.ส.ล. เทศบาลซอย ท่อพร้อมถมดินปรับเสริมอัดแน่นตามแนวก่อสร้าง
8 ฝ่ังของทางบริเวณท่ีดิน นายนพดล ก่ิงประทุม รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

ถึงเช่ือมคลองยาง หมู่ท่ี 1 ต.นาดี

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.ท้ัง เพ่ือให้มีระบบการระบาย ขนาดรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 1,696,500 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง
สองข้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายราชัน ไมจ้า ถึง น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  870  เมตร (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข
บ้านนายพรชัย ช่างตรี ถึงบ้านนายวินิจ นุ้ยเมือง เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง

 หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบาย ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร  ยาว 56 เมตร 151,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง
ถนน ค.ส.ล.ฝ่ังซ้ายทางหลังโรงครัววัดพันธ์ศรีตรง น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึก 0.47 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข
ข้ามบ้านนางบัว ถึงมุมก าแพงวัดตรงข้ามแท๊งน้ า เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง

หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.60 เมตร  ยาว 142 เมตร 380,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง
ถนนค.ส.ล.ฝ่ังขวาทางสายบ้านนายแดง ดีคงถึง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึก 0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข
บ้านนายทองสุข วุฒิพงษ์ หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. สาย เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาด 0.60 - 1.00 เมตร 50,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ า กองช่าง
บ้านนายสุขสันต์ คุณจันทร์สมบัติ ถึงบ้านนายขันที ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ  25  เมตร (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี ได้เร็วข้ึนและช่วย
 (หมอขันที) (ม.1 ต.นาดี)  พิกัด  E  1562004  , เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) ได้รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

 N  0800667

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.0 ม. ยาว 300 เมตร. 720,000 ท าให้ประชาชน
ถนนค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนายสุริยชัย  สีเคน ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 ม (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) สะดวกในการ

(หมออรุณ) ถึงบ้านนางจันทจร  ลูกอินทร์ หมู่ท่ี 3 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,208 ตร.ม.)  ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม สัญจรไป-มา
ต าบลนาดี อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี รูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 36
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. 45,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณบ้านนาง ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ 25  ม.   ไหล่ทางลงลูกรัง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
สูน  เพ็งข า  ถึงบ้านนายสุชาติ  ศรีเกษม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด สัญจรไป-มา

 หมู่ท่ี  3  ต าบลนาดี

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางบัวศรี เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 63,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
พรมสุวรรณ ถึงบ้านนายทวี ศรีประหลาด หมู่ท่ี 3 ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ 26  ม.   ไหล่ทางลงลูกรัง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด สัญจรไป-มา

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. 30,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
 ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ  รัตนพงษ์ ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ 18  ม.   ไหล่ทางลงลูกรัง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ศาสตร์ ถึงบ้านนางรวย เคนซุ่ย หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด สัญจรไป-มา

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 391 ม.หนา 0.15 ม. 860,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านนางแสง สีพนม ถึง บริเวณท่ีดินนายส าฤทธ์ิ ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,564 ตรม.)ไหล่ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

เอ่ียงสอน หมู่ท่ี  3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ทางลงลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบและรายการ สัญจรไป-มา
จังหวัดปราจีนบุรี ก าหนด

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม. 89,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายส าฤทธ์ิ เอ่ียงสอน ถึงบ้านนายสุทัด เอ่ียงสอน ได้มาตรฐานโครงข่าย มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105 ตรม.)ไหล่ทางลง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

หมู่ท่ี  3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม. 72,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายทองค า ไชยุชิต ถึงบ้านนางไพฑูรย์ พิมพา ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 102.50 ตรม.) ไหล่ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

หมู่ท่ี  3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ทางลงลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบ สัญจรไป-มา
และรายการก าหนด

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนา ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  191  เมตร 498,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้าน นายเลิศชัย  สีพนม ถึงบริเวณ บ้านนายปรี   คมได้มาตรฐานโครง  หนา  0.15  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ สะดวกในการ

 สีหนา หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี   ข่ายเช่ือมโยงครอบ   769 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียด ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไป-มา
  คลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 37
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
27 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานกว้าง 6.00 ม.ยาว 55 ม.ถมดินสูงเฉล่ีย 80,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เช่ือมถนนลูกรังบริเวณท่ีดินนายพงษ์เทพ จิตร์ทูล ได้มาตรฐานโครงข่าย  0.80-1.20 ม ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ลงลูกรังหนา (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
 ถึงบ้านนายบุญมา สีหนา หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 0.20 ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

อ าเภอนาดี

28 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตปิดทับขนาด  700,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็กเดิมสายแยกถนนชมะนันทน์สาย 3290 นาคมได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340 เมตร  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

เทศบาลฯ  ซอย  17  ถึงบริเวณบ้าน โครงข่ายเช่ือมโยง หนา  0.05  เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่ สัญจรไป-มา
นายวิวัฒน์  วงษานุสิทธ์ิ  (หมู่บ้านฉัตรแดง) ครอบคลุมพ้ืนท่ี น้อยกว่า  1,714 ตร.ม.) พร้อมงานปรับปรุงฝา

หมู่ท่ี  3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี ปิดบ่อพักน้ า ค.ส.ล. เดิม เป็นฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 จังหวัดปราจีนบุรี    ขนาดกว้าง 1.00 – 1.20 เมตร จ านวน 16 ฝา      

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

29 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เลียบถนน เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. 550,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง
 ร.พ.ช.เดิม สายบ้านสระแท่น ถึงบ้านสระดู่ ฝ่ังซ้าย ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 10.00 เมตร รวมความยาว (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี เร็วข้ึนและช่วยแก้ไข
ทาง บริเวณบ้านนายดนัย รัตพันธ์ถึงเช่ือมบ่อพัก เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 175 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก รายละเอียด ได้รับผลกระทบ ปัญหาน้ าท่วมขัง

น้ าเดิมถนนสาย 3290 หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

30 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เลียบถนน เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. 265,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง
ค.ส.ล.ฝ่ังขวาทางสายบ้านนางค านาง โสพรม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  พร้อมบ่อพักน้ าฝาปิดตะแกรงเหล็กทุก ๆ 8 ม.จ านวน (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา

ถึงเช่ือมบ่อพักน้ าเดิมบริเวณสามแยกท่ีดินนายเติม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 18บ่อรวมความยาว 135 ม. พร้อมเทคอนกรีตปิด ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง
 แพงตา หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี ทับตามแนว  วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.80 ม. 

ยาว 120.60 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 96 ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

31 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.40 เมตร 280,000 ร้อยละความ การระบายน้ า กองช่าง
 เลียบถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมรางระ บายน้ าเดิม ระบายน้ าท่ีได้มาตร ยาว 117เมตร ลึกเฉล่ีย 0.35  เมตร (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สามารถระบายน้ า

บริเวณบ้านนายสมบุญ สีค าภา  ถึงมุมก าแพงบ้าน ฐานโครงข่ายเช่ือม พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียด ครัวเรือนท่ีได้ ได้เร็วข้ึนและช่วย
 นายศิริชัย ทักวงษ์ศรี  หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.สายเช่ือมราง
ระบายน้ าเดิม  บริเวณบ้านนางค าปุ่น  พันธ์เรือง ถึงเช่ือมราง
ระบายน้ าเดิมบริเวณบ้านนายบุญส่ง ประสานวงษ์ หมู่ท่ี 3 

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานโครงข่าย

เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร ยาว 13.80 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.47  เมตร พร้อมฝาปิดค.ส.ล. รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

  32,700  
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของครัวเรือนท่ี

ได้รับผลกระทบ

การระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้เร็วข้ึน

และช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม. . 160,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ า กองช่าง

สายบ้าน นายบุญตา ทักวงษ์ศรี ถึงเช่ือมราง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ยาว 80 ม.ลึก 0.20 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี ได้เร็วข้ึนและช่วย

ระบายน้ าเดิมบ้าน อ.วิรัตน์ สุกใส ม.3 ต.นาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

พิกัด E 1561917,N 0801413 ท่วมขัง

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 102 ม. 264,900 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ า กองช่าง

เลียบถนนค.ส.ล.สายบ้านนางค าหล้า ด่านพรหม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึก 0.47 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี ได้เร็วข้ึนและช่วย

ถึงบ้านนางเตา สีเง่า หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่วมขัง

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.60 เมตร ยาวรวม 230,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบายน้ า กองช่าง

เลียบถนน ค.ส.ล.ฝ่ังซ้ายทางสายบ้านนางบัวพา ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย 86 เมตร ลึก 0.50 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี ได้เร็วข้ึนและช่วย

 คงหล า ถึงบ้านนางมา โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 3 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี ท่วมขัง

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 236ม. 620,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง

เลียบถนนค.ส.ล.ท้ังสองข้าง สายบ้านนายสมปอง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา

 เดชสุภาถึงบริเวณ บ้านนางมา โพธ์ศรี หมู่ท่ี 3 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง

 ต าบลนาดี

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ า  กว้าง 0.53 เมตร  269,900 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนค.ส.ล. ฝ่ังขวา ทางสายแยกถนน ค.ส.ล. ระบายน้ าท่ีได้มาตร ยาว 106 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร  (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ

บริเวณบ้านนางปราณี  ปุ้มฤทธ์ิ  ถึงเช่ือมบ่อพักน้ า ฐานโครงข่ายเช่ือม พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมเทคอนกรีต ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไป-มา

เดิมบริเวณ บ้านนายลา จาลุย  หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ขยายไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบ รับผลกระทบ

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี และรายการก าหนด

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร 130,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หอมหวนเคนซุ่ย ถึง บ้านนายทองค า  จันทบุรณ์ ได้มาตรฐานโครงข่าย  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

(ม.4 ต.นาดี) พิกัด  E  1562418  ,  N  0801612 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี        และรายการก าหนด สัญจรไป-มา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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40

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. 350,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เดิมบริเวณบ้านนางทองแดง ประสันสอย ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตรม.)ไหล่ทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ถึงบริเวณบ้านนายอาทิตย์ เกินสอน หมู่ท่ี 4 ต าบล เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

นาดี อ าเภอนาดี

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 65 ม.หนา 0.15 ม. 120,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายประยูร แสนโม่ ถึงบ้านนายสนิท พันธ์รักษา ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตรม.)ไหล่ทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

41 โครงการเทคอนกรีตขยายพ้ืนผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.00 – 1.65 เมตร ยาวรวม 47.50 49,800 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ท้ังสอง ข้างทางเทศบาล ซอย 7 สายแยกถนน ได้มาตรฐานโครงข่าย เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายพรมมา เกตุแก้ว ถึงเช่ือมแนว เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  67.50 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียด สัญจรไป-มา

เทคอนกรีตขยายพ้ืนผิวจราจรเดิมบริเวณบ้าน ตามรูปแบบและรายการก าหนด
นายบุญชู ป้องกัน หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานและพ้ืน ค.ส.ล.เดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม เท ค.ส.ล.ปิดทับยกระดับ กว้างเฉล่ีย 0.90-9.00 ม. 42,900 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บริเวณโดยรอบสระน้ าภายในสนามเด็กสร้างปัญญา ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวโดยรอบสระน้ า 30.80 ม.หนาเฉล่ีย 0.10-0.15ม. (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

พัฒนาการเรียนรู้เทศบาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  (หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตปิดทับยกระดับไม่น้อยกว่า สัญจรไป-มา
110ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

43 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสายบริเวณสามแยก เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขยายไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 1.70-2.30  เมตร 10,500 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนค.ส.ล.ทางไปบ้านกระเดียง บริเวณบ้าน ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาว 19.00  เมตร หนา  0.15 เมตร (หรือ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
นายทอง เครือสิงห์ หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20 ตรม.)ไหล่ทางลงลูกรัง สัญจรไป-มา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

44 โครงการลงลูกรังปรับเสริมพ้ืนผิวจราจรถนนลูกรังเดิมสายแยก
ถนน ค.ส.ล.บริเวณท่ีนานางอรุณ  ก่ิงจันทร์ ถึงบริเวณท่ีนา 

นางมะลิ  มาณพ  หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาวประมาณ 900.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 - 0.20 เมตร(หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย

กว่า 850.00 ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ก าหนด

480,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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41

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
45 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองหาดทราย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร 600,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณเหนือฝายน้ าล้นท่ีนานางอรุณ  ก่ิงจันทร์ ได้มาตรฐานโครงข่าย สูงเฉล่ียจากท้องคลอง 3 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี พิกัด  E 1562814 , เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

N  801800

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร ยาวรวม 340 687,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง
ถนน คสล.ท้ังสองข้างทางสายบ้านนางวลัย ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย เมตร ลึกเฉล่ีย  0.47  เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา
 เรืองแดง ถึงบ้านนางสุพัตรตา วงษ์พันธ์ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด  ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง

หมู่ท่ี  4  ต าบลนาดี

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.สาย เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร ยาวรวม 202 605,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง
เลียบถนน ค.ส.ล.บ้านนายสุวรรณ ภูมีทอง ถึงเช่ือม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  เมตร ลึก 0.47 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมเท (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา
ถนนชมะนันทน์ 3290 (เทศบาลซอย 3) บริเวณ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี คอนกรีตขยายไหล่ทางท้ังสองข้าง รายละเอียด ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง

บ้านนายสีทา   สุวรรณา หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 850,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง
ถนน ค.ส.ล.ท้ังสองข้างทาง สายบ้านนางวลัย ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย 340 เมตรลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา

 เรืองแดง ถึงบ้าน นางสุพัตรตา วงษ์พันธ์ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง
หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 300,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถน้ าได้เร็วข้ึน กองช่าง
ถนนค.ส.ล.ท้ังสองข้าง สายบ้านนายสน่ัน หงษ์มัง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย 122 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี และช่วยแก้ไขปัญหา
ถึงเช่ือมท่อระบายน้ าเดิมบ้านนายสงวน เคนซุ่ย เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ น้ าท่วมขัง

หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี

50 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองหาดทราย เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 16.00  เมตร  300,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
 บริเวณเหนือฝายน้ าล้น ท่ีนานางอรุณ  ก่ิงจันทร์ นาคมได้มาตรฐาน สูงจากท้องคลองเฉล่ีย 2.50 – 3.00  เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

  หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี   อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงข่ายเช่ือมโยง รายละเอียดและรูปแบบตามรายการก าหนด สัญจรไป-มา
   ครอบคลุมพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า รางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 113.50 280,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง

ถนนค.ส.ล.ท้ังสองข้าง เช่ือมรางระบายน้ าและท่อ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า
ระบายน้ าเดิมสายแยกถนนชมะนันทน์ สาย 3290 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

 เทศบาลฯ ซอย 2 ถึงบ้านนางสุทน อินทร์สวา แก้ไขปัญหาน้ า
หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี ท่วมขัง

52 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า โดยการวางท่อค.ส.ล.ขนาด ค.ส.ล. ขนาด ø  0.40 914,000 การระบายน้ า กองช่าง
พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. เรียบถนน ค.ส.ล.ท้ังสองข้าง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  ×1.00เมตร บ่อพักน้ าเฉล่ียทุกๆ 8.00 เมตร (งบเทศบาล) สามารถระบายน้ า

สายแยกถนนชมะนันทน์สาย 3290 (เทศบาลฯ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจ านวน  35  บ่อ พร้อม ได้เร็วข้ึนและช่วย
ซอย6)บริเวณบ้านนางค าพลอย ครองเคหา เทคอนกรีตปิด ทับตามแนววางท่อท้ังสองข้าง กว้าง แก้ไขปัญหาน้ า

ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนายสุมิตร เฉล่ีย 0.50-0.80 เมตร ความยาวรวม 347.40 เมตร ท่วมขัง
จันทราพร  หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 238 ตร.ม.)

 ไหล่ทางลงลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการก าหนด

53 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการระบาย โดยการวางท่อ  ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ×1.00 เมตร 553,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง
เสริมเหล็ก  บริเวณข้างทางพร้อมบ่อพักน้ า น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  ฝ่ังซ้ายทาง  พร้อมบ่อพักน้ าและฝาปิดตะแกรงเหล็ก  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า

พร้อมงานเทคอนกรีตปิดทับตามแนววางท่อ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ทุกๆ 6  เมตร  จ านวน 25  บ่อ  ยาว  143.00 ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

ท้ังสองข้าง  สายแยกถนน ค.ส.ล.เทศบาลฯ เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับตามแนววางท่อท้ัง แก้ไขปัญหาน้ า

ซอย 7  บริเวณบ้านนางทองใบ  มูลดี  2 ข้าง กว้างเฉล่ีย  0.80 - 1.55 เมตร  ยาวรวม ท่วมขัง

ถึงเช่ือมถนน  ค.ส.ล.เทศบาลฯ  ซอย 6   286.0  เมตร หนา 0.15  เมตร   (หรือมีพ้ืนท่ีไม่
บริเวณบ้านนางค าพลอย  ครองเคหา  หมู่ท่ี 4 น้อยกว่า  225 ตร.ม.) ไหล่คอนกรีตลงลูกรัง
 ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

54  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีระบบการ โดยการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ø 4.40×1.00 467,800 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง
 เหล็กบริเวณข้างทางพร้อมบ่อพักน้ าพร้อมงาน ระบายน้ าท่ีได้มาตร เมตร ฝ่ังซ้ายทาง พร้อมบ่อพักน้ าและฝาปิด (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า
 เทคอนกรีตปิดทับตามแนววางท่อท้ัง  2  ข้าง ฐานโครงข่ายเช่ือม ตะแกรงเหล็กทุกๆ 6 เมตร จ านวน 25  บ่อ ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

 สายแยกถนน ค.ส.ล.เทศบาลฯ ซอย 7 โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ยาว 143.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับตาม แก้ไขปัญหาน้ า
 บริเวณบ้านนางทองใบ  มูลดี  ถึงเช่ือมถนน แนววางท่อท้ัง 2 ข้าง กว้างเฉล่ีย 0.80 -1.55 ท่วมขัง
 ค.ส.ล.เทศบาลซอย 6 บริเวณบ้านนางค า  เมตร ยาวรวม 286.0 เมตร หนา 0.50 เมตร (หรือ
 พลอย ครองเคหา หมู่ท่ี 4  ต าบลนาดี มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.) ไหล่คอนกรีต ลง

 อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53  เมตร  464,900 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง

เลียบถนน ค.ส.ล.ท้ังสองข้างสายแยกเทศบาลฯ ระบายน้ าท่ีได้มาตร ยาวรวม  197  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.47  เมตร (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า
ซอย 3 บริเวณบ้านนางแสงเดือน  สุวรรณา ฐานโครงข่ายเช่ือม พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตามรูปแบบ ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี และรายการก าหนด แก้ไขปัญหาน้ า
นายสุวรรณ ภูมิทอง  หมู่ท่ี  4  ต าบลนาดี ท่วมขัง

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการ โดยการสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 802,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง
เลียบถนน ค.ส.ล. ท้ังสองข้างสายแยกถนน ระบายน้ าท่ีได้มาตร 0.53 เมตร ยาวรวม  340  เมตร  ลึกเฉล่ีย  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า

ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางวลัย  เรืองแดงถึงเช่ือม ฐานโครงข่ายเช่ือม 0.47  เมตร  พร้อมฝาปิด  ค.ส.ล. ราย ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย
ถนน  ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางสุพัตตรา โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด แก้ไขปัญหาน้ า

วงษ์พันธ์  หมู่ท่ี 4  ต าบลนาดี ท่วมขัง
อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการ โดยการสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง  245,500 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง

 เลียบถนน ค.ส.ล.ท้ังสองข้างสายแยกเทศบาลฯ ระบายน้ าท่ีได้มาตร 0.53 เมตร ยาวรวม  112  เมตร   (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า

ซอย  2  บริเวณบ้านนายนิทรรน์ ปัทมะปราณี ฐานโครงข่ายเช่ือม ลึกเฉล่ีย  0.47  เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.  ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางสุทน โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด   แก้ไขปัญหาน้ า

อินทร์สวา  หมู่ท่ี 4  ต าบลนาดี ท่วมขัง

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

58  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ถนนในเขต ความยาวประมาณ  460  เมตร 252,000 ร้อยละความพึง การระบายน้ า กองช่าง

 สายทาง สายแยกถนนลาดยาง  รพช. เดิมสายสระ เทศบาลมีกระแส รายละเอียดตามรูปแบบ (งบเทศบาล) พอใจของผู้สัญจร สามารถระบายน้ า

  แท่น+ บ้านสระดู่ ประมาณ กม.7 + 900 (ข้างการ ไฟฟ้าตามรายทาง และรายการก าหนด เวลากลางคืน ได้เร็วข้ึนและช่วย

 ประปาเทศบาลต าบลนาดี) ถึงเช่ือมถนนลาดยาง แก้ไขปัญหาน้ า

 บริเวณบ้านนายสุขสันต์ คุณจันทร์สมบัติ ท่วมขัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
59 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทาง ฝ่ัง

ซ้ายทางถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
ถนนชมะนันทน์ สาย 3290 บริเวณข้างส านักงานเทศบาล

ต าบลนาดี ถึงบริเวณท่ีดินนายสมบัติแนวสุข หมู่ท่ี 1 ต าบลส า
พันตา อ าเภอนาดี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

โดย+D359:D385การลงลูกรังไหล่ทาง  กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50
 - 1.00 เมตร ยาวประมาณ 240.00เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10-0.20 เมตร ลึกตามแนวลาดเอียงเฉล่ียประมาณ 

0.50-1.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

  30,000 
(งบเทศบาล)

  30,000 
(งบเทศบาล)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้เส้นทาง

ท าให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

 
60 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านนายต่ิง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง  5  ม.  ยาว  407   ม. 800,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

จาลุย ถึง หลังวัดผาสุขไพบูลย์  (ม.1  ต.ส าพันตา) ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา  0.15  ม.  ไหล่ทางลงดินลูกรัง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
พิกัด  E  1558142  ,  N  0798307 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0  เมตร ยาว160  เมตร 499,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลาดยางเดิม สายสามแยกไปกุดสันนิบาตร ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
บริเวณท่ีนานายวิชัย  ภูมี ถึงบริเวณท่ีดินนายไพรัตน์ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 810 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูป สัญจรไป-มา

  มณีเศวตหมุ่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี แบบและรายการก าหนด

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0  เมตร ยาว 728  เมตร 2,330,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. เดิม  บริเวณท่ีดินนายไพรัตน์  มณีเศวต ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ถึงคลองน้ าสาธารณประโยชน์บริเวณท่ีดิน เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,632 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูป สัญจรไป-มา

  นายพรชัย กาวี   หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี แบบและรายการก าหนด

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณท่ี เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0  เมตร ยาว 155 เมตร 497,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นานางจงกล พลเดช ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธ์ิ ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

 ลินสิงห์หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 775 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูป สัญจรไป-มา
แบบและรายการก าหนด

64 โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ลงลูกรังผิวทางกว้าง 4.30 เมตร ยาว 625.00 เมตร 405,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แยกถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนายศรีนวล  กิจชล ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.20 เมตร (หรือจ านวนลูกรังไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม.) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

บริเวณสระน้ าหนองผือรี  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 44
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.ยาว 193 ม.หนา 0.15 ม. 450,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

บริเวณบ้านนางกรรณิการ์ ปาประกอบ (ฟาร์มไก่) ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า772 ตร.ม.)ไหล่ทางลง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

บ้านนายไพโรจน์ ปาประกอบ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ดินลูกรังรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนนลาดยาง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 ม.ยาว 290 ม.หนา 0.15 ม. 1,348,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

บริเวณบ้านนายเติม ขันดงลิง (อบต.ส าพันตาเดิม) ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.)ผิวทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

บริเวณท่ีดินนายจุ้ย ไพรเวศ ถึงเช่ือมถนนลาดยาง เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  กว้าง 3.00 ม.ยาว 192 ม.หนา 0.15 ม.(หรือมีพ้ืนผิว

บริเวณบ้าน นางเอา โยธาพันธ์  หมู่ท่ี 1 จราจรไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม.)ไหล่ทางลงดินลูกรัง

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกจากถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร 170,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ซอย18 บริเวณบ้านนางทวีป เกล้ียงประยูร ถึงบ้าน ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

นางมณธิชา สอนแย้ม  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 280 ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังปรับเสริมยกระดับ

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ถนนลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนนค.ส.ล.บ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 ม.ยาว 146 ม.หนา 0.15 ม. 500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

นางจูม กองแก้ว ถึงบริเวณท่ีนานายค ามี ค าเต็ม ได้มาตรฐานโครงข่าย  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม.) ไหล่ทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนน ค.ส.ล.เทศ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 ม.ยาว 153 ม..หนา 0.15 ม. 500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

บาลซอย 18 บริเวณบ้านนางขวัญใจ เจริญลาภ ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม.) ไหล่ทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

บริเวณท่ีนา นายจุ้ย ไพรเวศ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

อ าเภอนาดี

70 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายแยกจากถนนชมะ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 ม.ยาว 245 ม..หนา 0.15 ม. 750,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

นันทน์สาย 3290 บริเวณตรงข้ามเต้นท์รถมือสอง ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.) ไหล่ทาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

บ้านนางสีสุวรรณ มูลเหล็ก หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

อ าเภอนาดี

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน ค.ส.ล. เดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 750,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

บริเวณสามแยกโนนตุ่มกาถึงบริเวณท่ีนานายค าเพชร ได้มาตรฐานโครงข่าย  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,215 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูก (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

แดงสมดี (สุดเขตเทศบาลฯ) หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รังตามสภาพแนวเขตทางรายละเอียดตามรูปแบบและราย
       การก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 45
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนลาดยาง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 687,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหลังร้านโต๋เต๋เดิม ถึงเส้นทางไปบ้านนาย ได้มาตรฐานโครงข่าย  0.15 ม. (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
บุญมี จาลุย หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี   ไหล่ทางลงดินลูกรัง พร้อมวางท่อข้าม จ านวน 1 จุด สัญจรไป-มา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร 5,000,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สายแยกถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้าน นาคมได้มาตรฐาน  ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นางขวัญใจ  เจริญลาภ  ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. โครงข่ายเช่ือมโยง (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  7,520  ตร.ม.)  สัญจรไป-มา
เดิมบริเวณบ้านนางจูม  กองแก้ว  หมู่ท่ี  1 ครอบคลุมพ้ืนท่ี ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.50  เมตร  

ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีเส้นทางคม  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้าน นาคมได้มาตรฐาน ยาว 190  เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นายต่ิง จาลุย  ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม โครงข่ายเช่ือมโยง ไม่น้อยกว่า  760 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง  สัญจรไป-มา
บริเวณบ้านนายประเสริฐ กองไชย  หมู่ท่ี  1 ครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีเส้นทางคม  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร   489,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณท่ีดิน นาคมได้มาตรฐาน ยาว 150 เมตร หนา  0.15 (หรือมีพ้ืนผิว (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
นายทองเหร่ือง  พันธ์เรือง  ถึงบริเวณ โครงข่ายเช่ือมโยง จราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.) ไหล่ทางลง สัญจรไป-มา

ท่ีดินนายตา  ม่วงงาม  หมู่ท่ี   1 ครอบคลุมพ้ืนท่ี ลูกรัง  รายละเอียดตามรูปแบบ
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และรายการก าหนด

76 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.สายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  2,800,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง
 นนลาดยางสายสามแยกไปกุดสันนิบาต ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ
บริเวณท่ีดินนายวิชัย  ภูมี  ถึงคลองน้ า เช่ือมโยงครอบ  เมตร ยาว 880  เมตร   หนา 0.15  เมตร รวม ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไป-มา

 สาธารณประโยชน์บริเวณท่ีดิน คลุมพ้ืนท่ี ความยาว 888  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรรวม
นายพรชัย กาวี  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา กันไม่น้อยกว่า 4,490  ตร.ม.)ไหล่ทางลงลูกรัง  

 อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 46
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
77 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  295 เมตร  920,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลาดยางสายสามแยกไปกุดสันนิบาต ได้มาตรฐานโครงข่าย  หนา  0.15  เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ

 บริเวณท่ีดินนายวิชัย  ภูมี ถึงสุดเขตเทศบาล เช่ือมโยงครอบ ไม่น้อยกว่า  1,532  ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไป-มา

ต าบลนาดี  บริเวณท่ีดินนายวันสถา คลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด  

เจริญไทยกิจ  หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

78 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 650,000 650,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณ ได้มาตรฐานโครงข่าย ถมดินอดแน่นสูงเฉล่ีย 0.70 เมตร  ขนาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ

ท่ีดินนายอิสระ  ท่าประเสริฐ  ถึงเช่ือม เช่ือมโยงครอบ ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ลงลูงรังหนา ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไป-มา

ถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กเดิม  บริเวณบ้าน คลุมพ้ืนท่ี 0.20  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร 

นางพิกุล  ม่วงงาม หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,600 ตร.ม.

อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด  

79 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสายบ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานถนนดินกว้าง 4.00  ม. ยาวประมาณ 80  ม.  200,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นายวิชัย   ภูมี  ถึงหลังบ้านนายทวี  วุฒิพงษ์ ได้มาตรฐานโครงข่าย สูงเฉล่ีย 0.50-0.80 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ลงลูกรังหนา  0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 3จุด สัญจรไป-มา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

80 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสายแยก เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  160 เมตร 300,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนค.ส.ล.บริเวณบ้านนางนิดหน่อย กองใจ ถึง ได้มาตรฐานโครงข่าย ถมดินสูงเฉล่ีย  0.35 - 1.20 เมตร  ผิวจราจร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

เช่ือมถนนดิน ลูกรังบริเวณท่ีดินนางขวัญใจ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี กว้าง 6.00 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร สัญจรไป-มา

เจริญลาภ หมู่ท่ี  1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.) พร้อม

วางท่อ ระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน 2 จุด

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

81 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลงลูกรังถนนสา เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานกว้าง  6.00  เมตร  ยาวประมาณ 160 300,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ธารณะประโยชน์เดิม สายบริเวณท่ีดินนางจิตอ าพร ได้มาตรฐานโครงข่าย เมตร ถมดินสูงเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาวเฉล่ียประมาณ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นันมา ถึงท่ีดินนาง.สุภาพร กุลชรมณีกุล หมู่ท่ี  1 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ลงลูกรังหนา สัญจรไป-มา

 ต าบลส าพันตา 0.20 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและราย

           การก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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48

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

82 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลงลูกรังสายแยก เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  800 เมตร 1,100,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนค.ส.ล.เดิมบริเวณท่ีดินนายวิชัย ภูมี ถึงเช่ือมถนน ได้มาตรฐานโครงข่าย ถมดินสูงเฉล่ีย  0.60 - 0.80 เมตร  ผิวจราจร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ลาดยาง (ตรงข้ามฟาร์มเล้ียงสุกร) เส้นทางไป เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี กว้าง 4.00 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร สัญจรไป-มา

บ้านชะอม หมู่ท่ี  1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.) 

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

83 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานถนนดินกว้าง 6.00  เมตร ยาว 500  เมตร  500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แยกถนนค.ส.ล.ซอย 18 ฝ่ังซ้ายทางบริเวณท่ีดิน ได้มาตรฐานโครงข่าย ถมดินสูงเฉล่ีย 0.40 - 0.60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นางวรรณภาวงษ์พันธ์ (ครูตู้) ถึงบริเวณท่ีนา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  เมตร ลงลูกรังหนา  0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า สัญจรไป-มา

นางจรัญ เอ่ียมส าอาง   หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 × 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

84  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 242.00 เมตร 650,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

 ถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณท่ีดินนายอิสระ คมนาคมได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 968.0 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

  ท่าประเสริฐถึงท่ีดินนายอ านวย  อวนศรี   โครงข่ายเช่ือมโยง  ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังปรับเสริมพ้ืนผิวทางถนนลูกรัง 

 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี   ครอบคลุมพ้ืนท่ี เดิมไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดผิวผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,181 เมตร 3,700,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณท่ีดินนายจุ้ย ไพรเวศ ถึงเช่ือม คมนาคมได้มาตรฐาน  หนา0.15 เมตร(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

ถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณท่ีดินนายค ามี ค าเต็ม หมู่ท่ี 1   โครงข่ายเช่ือมโยง 5,905 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตาม

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี   ครอบคลุมพ้ืนท่ี  รูปแบบและรายการก าหนด

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว  625 1,550,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนนายศรีนวล กิจชล คมนาคมได้มาตร  เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

 ถึง บริเวณสระน้ าหนองผือรี หมู่ท่ี 1   ฐานโครงข่ายเช่ือม ไม่น้อยกว่า 2,505 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง สัญจรไป-มา

 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี   โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
87 โครงการขุดลอกสระน้ าเดิมบริเวณสามแยกคลอง เพ่ือเป็นการป้องกัน โดยการขุดลอกสระน้ าลึกเฉล่ีย 4 เมตร 80,000 ร้อยละความ ประชาชนสามารถ ส านัก

แสงหมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  กว้าง 40 เมตร  ยาว 55 ม. (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน กักเก็บน้ าได้เพ่ิมข้ึน ปลัดเทศบาล
และอุทกภัยและแก้ไข และ แก้ไขปัญหา
ปัญหาขาดแคลนน้ า ภัยแล้งได้ดีข้ึน
ส าหรับท าการเกษตร

88 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้มีเส้นทาง ขยายพ้ืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างข้างละ 1.00  เมตร 1,800,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ท่อบ่อพักน้ าท้ังสองข้างทางเลียบถนนลาดยางสาย คมนาคมได้มาตร ยาว  330.80 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมวาง (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ

เช่ือมต่อไหล่ทางค.ส.ล.เดิมบริเวณท่ีดินนาง   ฐานโครงข่ายเช่ือม ท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไป-มา
กรรณิการ์  ปาประกอบถึงเช่ือมต่อถนน ค.ส.ล.   โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี น้ าทุกๆ  8.00 เมตร ท้ังสองข้างยาว 323.60 เมตร รับผลกระทบ

จงกล พละเดชหมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
จังหวัดปราจีนบุรี

89 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้มีเส้นทาง ขยายพ้ืนผิวจราจร ค.ส.ล.กว้างข้างละ 1.00 เมตร  3,200,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง
วางท่อบ่อพักน้ าท้ังสองข้างทางถนนคอนกรีตเสริม คมนาคมได้มาตร  ยาว 620.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ

เหล็กสายแยกถนนลาดยางบริเวณสามแยกท่ีนานาย   ฐานโครงข่ายเช่ือม ระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไป-มา
วิชัย ภูมี ถึงเช่ือมถนนลาดยางไปบ้านชะอมบริเวณ   โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี น้ า ทุกๆ  8.00 เมตร  ท้ังสองข้างยาว 620.00 เมตร รับผลกระทบ
ท่ีนานางละมูล รัตนพลที หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

90 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดพ้ืนผิวจราจร  ค.ส.ล. กว้างข้างละ 1.00 เมตร 4,000,000 กองช่าง
วางท่อบ่อพักน้ าท้ังสองข้างทางถนนลาดยางสาย คมนาคมได้มาตร   ยาว 683 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ (งบเทศบาล)
เช่ือมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นายด ารงค์   ฐานโครงข่ายเช่ือม ระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
ธงชัย ถึงเช่ือมถนนลาดยางเดิมบริเวณบ้านนายนิด  โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี พักน้ าทุกๆ 8.00 เมตร ท้ังสองข้างยาว 690 เมตร

ค าเสนหมู่ท่ี 1ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี    รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

 
91 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรท้ังสองข้าง เพ่ือให้มีเส้นทาง ขยายพ้ืนผิวจราจร ค.ส.ล.กว้างข้างละ1.00เมตร 3,500,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทางเลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเทศบาลฯ คมนาคมได้มาตร ยาว 2,035.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิว (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ
ซอย 18บริเวณท่ีดินนายจุ้ย ไพรเวศ ถึงเช่ือมถนนส่ีเลน   ฐานโครงข่ายเช่ือม จราจรไม่น้อยกว่า 4,070 ตร.ม.)ไหล่ทางลงลูกรัง ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไป-มา

บริเวณท่ีดินนางส ารวย  เอ้ือใจ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี ,   โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด รับผลกระทบ
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 49



50

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
92 โครงการถมดินลงหินใหญ่คละซ่อมแซมริมตล่ิงและ เพ่ือซ่อมแซมและป้อง ถมดินลงหินใหญ่คละซ่อมแซมริมตล่ิงให้ 465,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ป้องกันน้ ากัดเซาะแนวตล่ิง ล าห้วยคลองยาง บริเวร กันน้ ากัดเซาะแนว คงสภาพเดิมและป้องกันน้ ากัดเซาะริมตล่ิง (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สะดวกในการ
แนวเขตท่ีดิน นายประยูร งามแสง ถึงบริเวรท่ีดิน ตล่ิงล าห้วยคลองยาง  ใหม่กว้าง เฉล่ีย4.00 -6.50 เมตร  ยาว 31 ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไป-มา

นางวารี ดางาม  หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี เมตร ลึกเฉล่ีย  2.80-4.50 เมตร พร้อมลง รับผลกระทบ
อ าเภอนาดี  จังหัดปราจีนบุรี  หินใหญ่คละ ขนาด5.00 - 8.10 เมตร 

  หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว33.00 เมตร
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

93 โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับระดับและปูยาง 478,400 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เดิมสายบ้านนายทองสุข ม่วงงาม ถึงบ้าน ได้มาตรฐานโครงข่าย ปิดทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 189 เมตร  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นางจันทร์สาย ร้อยดี หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า สัญจรไป-มา
756 ตร.ม.) พร้อมงานตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

94 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับระดับเป็นช่วง ๆ 1,500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายแยกถนนลาดยาง ได้มาตรฐานโครงข่าย ในสายทางพร้อมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

เทศบาลฯ ซอย 25 บริเวณ บ้านนายพูลสุข พลเดช เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี หนา 0.03 เมตร กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาวรวม สัญจรไป-มา
ถึงบริเวณส่ีแยกบ้านนางเกตุ หม่ืนพินิจ เช่ือม 715 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

ถนนลาดยางเทศบาลฯ ซอย 24 ถึงสุดถนน  ค.ส.ล. 3,060 ตร.ม.)  พร้อมงานตีเส้นจราจร
เส้นทางไปบ้านชะอม  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

95 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรเดิมท่ีช ารุด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม โดยการตัดร้ือปูยางปิดทับตามจุดท่ีช ารุดเสียหาย 2,902,600 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสียหายถนนลาดยางส่ีเลนสายบ้านอาจารย์สถิตย์ ได้มาตรฐานโครงข่าย จ านวน 6 จุด หนา 0.05 ม. พร้อมปูยางแอสฟัลท์ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
เทวสถิตย์พงษ์ถึงบริเวณสามแยกหนองแคนเช่ือม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ติกคอนกรีตปิดทับ หนา 0.03 ม. ผิวทางกว้างข้างละ สัญจรไป-มา

ถนนชมะนันทน์สาย 3290 หมู่ท่ี 1, 2  8.50 ม. ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+330 รวมความ
 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  ยาว 330 ม.(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,014

 ตร.ม.) พร้อมงาน ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมายบนพ้ืน
ผิวจราจรใหม่ช่วง ปูยางปิดทับ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.
 0+637 ติดต้ังเสา MASTARM พร้อมป้ายเตือนจ านวน 

5  ชุด ติดต้ังปุ่ม สะท้อนแสงเคร่ืองหมายน าทาง 
พร้อมงานทาสีขอบคันหินเกาะกลางและคันทาง

เดินเท้ารายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 50



51

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
96 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็นถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 - 48.00 เมตร ยาว 43 เมตร 295,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ค.ส.ล.บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม บ้านนาย ได้มาตรฐานโครงข่าย  หนา 0.15 เมตร(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 394 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ยุทธนา โมรา ถึงเช่ือมถนนลาดยางเดิม หมู่ท่ี 1 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ตร.ม.) พร้อมงานตีเส้นจราจร ไหล่ทางลงหินคลุก สัญจรไป-มา

ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

97 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร ลงลูกรังสาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดฐานกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  115 เมตร 250,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เช่ือมถนนค.ส.ล.เดิมบริเวณห้องแถว อ.รัตนาภรณ์ ได้มาตรฐานโครงข่าย ถมดินสูงเฉล่ีย  0.80 - 1.00 เมตร  ผิวจราจร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
เทวสถิตพงษ์ ถึงสุดเขตท่ีดินบริเวณบ้านนางหอม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี กว้าง 5.00 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร (หรือมีพ้ืน สัญจรไป-มา

จันทร์  อุทาสี หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.) พร้อมวางท่อระบาย
อ าเภอนาดี น้ า ค.ส.ล.ขนาดØ 0.60 × 1.00 เมตร  จ านวน1 

 จุดรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

98  โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพ้ืนผิว เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร  457,000 ท าให้ประชาชน กองช่าง
 จราจรถนน ค.ส.ล.เดิม สายเทศบาลฯ ซอย 20 ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
 บริเวณบ้านนายจินดา  พิมพ์สุวรรณ ถึงบริเวณ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 532 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง สัญจรไป-มา

  บ้านนางสุภาพร แก้วเกิด หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
 ต าบลส าพันตา

99 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยการขยายโครงสร้างทางช้ันดินเดิม 1,200,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนลาดยาง  เดิมท้ังสองข้างทางสายเช่ือมบ่อ นาคมได้มาตรฐาน กว้างเฉล่ียข้างละ  1.50-2.00  เมตร  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

พักน้ าเดิม บริเวณ ท่ีดินนางกรรณิการ์ โครงข่ายเช่ือมโยง ลึกเฉล่ีย  1.00-1.50  เมตร  ยาวรวม  305  เมตร  ร้อยละความพึงพอ สัญจรไป-มา
 ปาประกอบ  ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณ ครอบคลุมพ้ืนท่ี พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง

ท่ีดินนางจงกล  พละเดช  หมู่ท่ี 1 กว้างข้างละ  1.00 เมตร  ยาวรวม  305  เมตร  
 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี หนา  0.15  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

594 ตร.ม.)ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพแนวเขตทาง  
พร้อมวางท่อระบายน้ า 1 จุด  พร้อมบ่อพัก

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด 

100 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบมีส่วน 1,190,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายแยกถนน นาคมได้มาตรฐาน ผสมของยางพาราปิดทับขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ชมะนันทน์ สาย  3290  เทศบาลฯ ซอย 19 โครงข่ายเช่ือมโยง   เมตร  ยาว  364  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.05  เมตร สัญจรไป-มา
 บริเวณบ้านนางทุเรียน  จันทร์ทอง  ถึงบริเวณท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,456  ตร.ม.)  

ดินนายพรชัย  รัตนประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 1 พร้อมงานตีเส้นจราจร  ไม่มีไหล่ทาง 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 51
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
101 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.30 เมตร ยาว 44.60 68,600 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ค.ส.ล. เดิม โดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต นาคมได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ปิดทับ  สายบริเวณบ้านนายบุญจันทร์ โครงข่ายเช่ือมโยง 160 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียด สัญจรไป-มา

ปาประกอบ ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้าน ครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

นางบัวพา ม่วงงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา

 อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

102  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.พร้อม เพ่ือให้มีระบบการระบาย ฝ่ังขวาทางวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.ขนาดø0.40 1,404,500 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 รางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.สายเรียบถนน น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย   ×1.00ม.พร้อมบ่อพักน้ าทุกๆ 6 ม.พร้อมฝาปิด (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

  ค.ส.ล.ท้ังสองข้างสายแยกเทศบาลฯ ซอย 20 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ตะแกรงเหล็กจ านวน 58 บ่อ รวมความยาว 344 ม. สัญจรไป-มา

 ถึงบ้านนางสุภาพร  แก้วเกิดถึงบริเวณ ท่ีดินนายอนุชา พร้อมเทคอนกรีตปิดทับตามแนววางท่อระบายน้ ากว้าง

 ดาวศรี หมู่ 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เฉล่ีย0.80 ม.หนา 0.15ม.(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 237

ตร.ม.) ฝ่ังซ้ายทางก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.

กว้าง 0.53 ม. ยาว 215 ม.ลึกเฉล่ีย 0.65 ม. พร้อมฝา

ปิดค.ส.ล.รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

103 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบาย ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร ยาว 75.00 เมตร 160,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สายบ้านนางหนู โสดา  ถึงเช่ือมบ่อพักน้ าเดิม น้ าท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

บริเวณบ้านนายตา  โสพรม หมู่ท่ี 1 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

104 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยการขยายโครงสร้างทางช้ันดินเดิมกว้างเฉล่ีย 2,500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ค.ส.ล. เดิม ท้ังสองข้างสายเช่ือมไหล่ทางเดิม นาคมได้มาตรฐาน ข้างละ  2.00 -2.50  ม.  ลึกเฉล่ีย  1.20–1.60 ม. (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

บริเวณบ้านนายด ารง  ธงชัย  ถึงบริเวณบ้าน โครงข่ายเช่ือมโยง   ยาวรวม  682 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไป-มา

นางบัวค า  ดวงจรัส  หมู่ท่ี  1 ต าบลส าพันตา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00  ม. ยาวรวม   

   อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี 682 ม. หนา  0.15  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  1,370  ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง

ตามสภาพแนวเขตทางรายละเอียดตามรูปแบบ 

และรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 52
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
105 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคม โดยขยายโครงสร้างทางช้ันดินเดิมกว้างเฉล่ียข้าง 1,800,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ค.ส.ล. เดิม ท้ังสองข้างทางสายแยกถนนลาดยาง นาคมได้มาตรฐาน ละ 1.50-2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50-1.20เมตร ยาว (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
รพช. เดิม บริเวณท่ีดินนายจวน  ม่วงงาม โครงข่ายเช่ือมโยง รวม615  เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย สัญจรไป-มา

ถึงสายแยกโนนตุ่มกาบริเวณท่ีดินของ ครอบคลุมพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 615เมตร 
นายวิชัย  ภูมี  หมู่ท่ี  1   ต าบลส าพันตา  หนา0.15เมตร(หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  1,160 ตร.ม.)ไหล่ทางลงลูกรัง ตามสภาพ 
แนวเขตทาง พร้อมงานวางท่อระบายน้ า 1 จุด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

106 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนน เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68  เมตร 80,700 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ค.ส.ล.เดิม โดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต นาคมได้มาตรฐาน  หนา 0.05 เมตร(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ปิดทับสาย บริเวณบ้านนายสมบัติ สีเขียว ถึง โครงข่ายเช่ือมโยง 216 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม สัญจรไป-มา
เช่ือมถนน  ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนางบุดดา ครอบคลุมพ้ืนท่ี รูปแบบและรายการก าหนด
 เครือเพ็ง หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

 จังหวัดปราจีนบุรี

107 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 10 ม. 300,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
เหล็กสายบ้านนางสาวจรรยา พูลจวง ถึงบ้าน ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  ความยาวประมาณ 56 ม.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
นางสมจิตร พลเดช (ม.1  ต.ส าพันตา)พิกัด เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี คสล. กว้าง 0.20 เมตร ยาว 29 เมตร ลึก 0.30 เมตร ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

E  1557906  ,  N  0798742 พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กรายละเอียดตามรูปแบบ น้ าท่วมขัง
และรายการก าหนด

108 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.สาย เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อขนาด  Ø 0.40 × 1.00  ม. พร้อมบ่อพักน้ า 700,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
แยกซอย20 ถึงโรงเรียนอนุบาลจรัญวิทยาถึง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ทุก ๆ ระยะ 7 ม. ความยาว  264 ม. พร้อมราง (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

ท่ีดินนายอนุชา ดาวศรี หมู่ท่ี 1 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ระบายน้ ารูปตัววี  ค.ส.ล.  ด้านบนตลอดแนว ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

109 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 × 1.00  เมตร 350,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ถนน ค.ส.ล.เช่ือมจากท่อระบายน้ าค.ส.ล.เดิม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 10.00 เมตร รวมความยาว (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

บริเวณท่ีนานายวิชัย ภูมี ถึงบริเวณส่ีแยกโนนตุ่ม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 150 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
กา บริเวณท่ีนานายจ าปี ค าเสน หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 53
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
110 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.พร้อมบ่อพักน้ า 380,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง

ซอย 19 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา   อ าเภอนาดี ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย  ค.ส.ล. จ านวน 11 บ่อ ความยาวประมาณ 80 ม.  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง

111 โครงการวางท่อพร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางกว้าง  0.20  ม.  ยาว  90  ม. 250,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางไพบูลย์ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึก  0.20  ม.  พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

  ไชยถาถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณ เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามแนวเขตทางหนา  0.10  ม. ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
บ้านนายอภิลักษณ์ ภู่วิจิตร หมู่ท่ี 1 ต าบลส า รายละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด น้ าท่วมขัง

พันตา อ าเภอนาดี

112 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 × 1.00 เมตร 450,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ถนนค.ส.ล.ท้ังสองข้างทางสายบริเวณท่ีดินนาย ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย    ยาวรวม 109 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70-0.90 เมตร (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
ศักด์ิดาเดช ปาประกอบถึงบริเวณท่ีดินนายค ามี เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี   พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 6 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กพร้อม ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

ค าเต็ม (ตรงข้ามฟาร์มไก่) หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เทคอนกรีตปิดทับ กว้างเฉล่ีย 1.00 - 1.80 เมตร น้ าท่วมขัง
 อ าเภอนาดี หนา 0.13 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 119 ตร.ม.)

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

113 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด  Ø 0.80  ม. 350,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
บ่อพักน้ า  สายเช่ือมบ่อพักน้ าเดิมข้างกุฎิสงฆ์วัด ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 12.00  ม.  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
รัตนเนตตาราม ถึงบริเวณสระน้ าหลังวัดผาสุข เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รวมความยาวประมาณ  120  ม.  ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

ไพบูลย์ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

114 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เลียบถนน เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 × 1.00 เมตร 1,800,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ค.ส.ล.บริเวณท่ีนานายบุญจันทร์ รัตนพลที ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ 8 เมตร รวมความยาว 453 เมตร (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
ผ่านท่ีดินสาธารณประโยชน์บริเวณลาน เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี พร้อมเทคอนกรีตขยายพ้ืนท่ีผิวจราจรและขยายพ้ืนผิว ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

คอนกรีตอเนกประสงค์ ถึงเช่ือมท่อระบายน้ า ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้างเฉล่ีย 0.50 - 7.00เมตร น้ าท่วมขัง
ค.ส.ล.เดิมบริเวณท่ีดินนายวิชัย ภูมี หมู่ท่ี 1 ยาวรวม 615 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

ต าบลส าพันตา กว่า 1,500 ตร.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 54



55

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
115 โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขนาด 8,000,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง

และทางเดินเท้าเรียบถนนส่ีเลนถนนชมนะนันทน์ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย Ø 0.80 × 1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าทุก ๆ (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบาย
สาย  3290  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  304 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 12.00  เมตร  และทางเดินเท้าเรียบถนนส่ีเลน ได้รับผลกระทบ น้ าได้เร็วข้ึนและ
 - คลองทราย)  ท้ังสองข้างทาง  ช่วงกม. 5+300 รวมความยาว  600  เมตร  ช่วยแก้ไขปัญหา

 - กม. 5+900  หมู่ท่ี 1,2 ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

116 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคม ฝ่ังขวาทางวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  6.40x1.00 1,404,500 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง
 พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบถนน นาคมได้มาตรฐาน   เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าทุกๆ 6.00 เมตร   พร้อมฝาปิด (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบาย

ค.ส.ล.ท้ังสองข้างสายแยกถนนเทศบาลฯซอย 20 โครงข่ายเช่ือมโยง ตะแกรงเหล็ก  จ านวน  58  บ่อ  ยาว  344  เมตร ได้รับผลกระทบ น้ าได้เร็วข้ึนและ
ถึงบ้านนางสุภาพร  แก้วเกิด  ถึงบริเวณท่ีดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี   พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ ตามแนววางท่อระบายน้ า ช่วยแก้ไขปัญหา
นายอนุชา  ดาวศรี  หมู่ท่ี  1  ต าบลส าพันตา   กว้างเฉล่ีย  0.80  เมตร   ยาวรวม  297  เมตร  หนา น้ าท่วมขัง

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   0.158 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  237ตร.ม.) ฝ่ังซ้าย
ทางก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว ยู ค.ส.ล. กว้าง  0.53

   เมตร  ยาว  215  เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.65 เมตร   พร้อมฝาปิด
    ค.ส.ล. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

117 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีเส้นทางคม วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00x1.00เมตร  600,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง
เหล็กสายเช่ือมถนน ค.ส.ล. ฝ่ังขวา ทางแยกถนน นาคมได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพักน้ าทุกๆ 15.00 เมตรหรือจ านวน18บ่อ  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบาย

ชมะนันทน์สาย 3290 เทศบาลฯ ซอย 18  ถึงเช่ือม โครงข่ายเช่ือมโยง รวมความยาว  263  เมตร  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.  ได้รับผลกระทบ น้ าได้เร็วข้ึนและ
ล ารางระบายน้ าเดิมบริเวณท่ีดินนางกัญชลี  ช่วงโชติ ครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ช่วยแก้ไขปัญหา

หมู่ท่ี  1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี น้ าท่วมขัง
 จังหวัดปราจีนบุรี

118 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.สายแยก เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. 100,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ซอย31ฝ่ังขวา  ถึง  บ้านนายตระกูล   ม่วงงาม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.40  ม. ความลึก 0.20  ม. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

( ม.1  ต.  ส าพันตา ) เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ความยาว 50 ม.  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
พิกัด  E  1558118  ,  N  0798741 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 325,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
 ถนน ค.ส.ล. ท้ังสองข้างทาง สายมุมก าแพงหน้า ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ขนาดความกว้าง 0.40  ม. ความลึก 0.40  ม. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

บ้านนายอดิศร  วงษ์พัน  ถึงเช่ือมรางระบาย เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองข้าง 130 ม.  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าเดิมบริเวณบ้านนายเงิน  พิมพ์ประสาน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

 หมู่ท่ี  1  ต าบลส าพันตา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 55
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 280,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง

สายบ้านนายทวี  จวงสอน  ถึง  เช่ือมบ่อพักน้ าเดิม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ขนาดความกว้าง 0.40  ม. ความลึก 0.20  ม. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
บ้านนายวินัย  กองแก้ว   (  ม.1  ต.  ส าพันตา ) เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ความยาว 40 ม.  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

พิกัด  E  1558231  ,  N  0798749 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ฝ่ังซ้ายกว้าง 0.46 เมตร ลึก 0.50 เมตร 250,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ท้ังสองข้างทาง สายบ้านนายไพโรจน์ ปาประกอบ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ยาว 75.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ฝ่ังขวา (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ
ถึงบ้านนายบุญตา บุตดา  หมู่ท่ี  1  ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี กว้าง 0.22 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว 47.00ม. ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม. ยาว 38.00 เมตร 95,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
สายเช่ือมรางระบายน้ าเดิม บริเวณบ้าน นางอ านวย ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย   ลึก 0.35 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

เมืองประทุม ถึงเช่ือมรางระบายน้ าเดิม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
บริเวณบ้าน ส.อ.บุญมา ม่ันใจ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา น้ าท่วมขัง

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.สาย เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาว 63 เมตร 150,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
หน้าบ้านนางจรรยา หงส์สร้อย ถึงบริเวณหลัง ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

วัดรัตนเนตตาราม หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

124 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.40 เมตร ยาว 52 เมตร 150,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
ฝ่ังขวาทางสายบ้านนายวิชัย นันมา ถึงบ้านนางเกตุ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย ลึกเฉล่ีย 0.42 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

หม่ืนพินิจ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร 299,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง
 ค.ส.ล. เรียบถนน ค.ส.ล.  ฝ่ังขวาทางสาย นาคมได้มาตรฐาน ยาว 86 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60  เมตร  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

บริเวณบ้านนางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง โครงข่ายเช่ือมโยง พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา
 เช่ือมท่อระบายน้ าเดิมบริเวณบ้าน ครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด น้ าท่วมขัง

นายธีรยุทธ  จวงสอน หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา
 อ าเภอนาดี จังหวัดราจีนบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 56



57

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

126 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าหลักท่ีต้ืนเขิน เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดคูระบายน้ าเดิมกว้างประมาณ 1.20 18,000 ร้อยละความพึงพอ การระบายน้ า กองช่าง

บริเวณถนนชมะนันทน์สาย  3290  ฝ่ังซ้ายทาง นาคมได้มาตรฐาน  เมตร ยาวรวม  350  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร  (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี สามารถระบายน้ า

ช่วงกม.7+000-กม.7+100และเลียบถนนคอนกรีต โครงข่ายเช่ือมโยง ปรับปรุงขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง  2.50  เมตร ได้รับผลกระทบ ได้เร็วข้ึนและช่วย

 เสริมเหล็กเทศบาลฯซอย 18ฝ่ังขวาทาง  ถึงสุด ครอบคลุมพ้ืนท่ี ยาวรวม  350  เมตร ลึกเฉล่ีย  1.00-1.20 แก้ไขปัญหา

เขตท่ีดิน นางกัญชลี ช่วงโชติ  หมู่ท่ี  1 เมตร  จากสภาพเดิม (หรือจ านวนดินขุดลอก น้ าท่วมขัง

 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ไม่น้อยกว่า 338  ลบ.ม.) รายละเอียดตามรูปแบบ 

  และรายการก าหนด

127 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า เพ่ือให้มีระบบการ โดยการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ×1.00เมตร 700,000 ร้อยละความ การระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. ระบายน้ าท่ีได้มาตร ท้ังสองข้างพร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล.และฝาปิด (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สามารถระบายน้ า

 ท้ังสองข้างทางเลียบถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมท่อ ฐานโครงข่ายเช่ือม เหล็กทุกๆ 6.00 เมตร จ านวน 60บ่อ ยาว380 ครัวเรือนท่ีได้ ได้เร็วข้ึนและช่วย

 ระบายน้ าเดิมฝ่ังตรงข้ามบ้านนางสมใจ  ดากลาง โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี   เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดทับตามแนววางท่อ รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

 ถึงเช่ือมบ่อพักและรางระบายน้ าเดิมบริเวณบ้าน ท้ัง 2 ข้าง กว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 380 ม. ท่วมขัง

นางเบ้า  เครือเพ็ง หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.

 อ าเภอนาดี  ท้ังสองข้างทาง  กว้าง 0.53 เมตร ยาว 129 

      เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตรพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.

  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบ เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.40 เมตร 98,000 ร้อยละความ การระบายน้ า กองช่าง

 ถนนค.ส.ล. สายเช่ือมราง ระบายน้ ารูปตัวยูเดิม ระบายน้ าท่ีได้มาตร ยาว 47.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.35 เมตร พร้อม (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สามารถระบายน้ า

บริเวณยุ้งข้าวนาย  ถมยา  ค าเสน ถึงบ้าน นางแดง ฐานโครงข่ายเช่ือม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามรูป ครัวเรือนท่ีได้ ได้เร็วข้ึนและช่วย

โพธิเหลา หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี แบบและรายการก าหนด รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่วมขัง

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบ เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53  เมตร ยาว 92,000 ร้อยละความ การระบายน้ า กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมราง ระบายน้ ารูปตัวยูเดิม ระบายน้ าท่ีได้มาตร 39.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อม (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สามารถระบายน้ า

 บริเวณบ้านนายสุข  วงษ์แก้ว ถึงเช่ือม บ่อพัก ฐานโครงข่ายเช่ือม  ฝาปิด ค.ส.ล.รายละเอียดตามรูปแบบและ ครัวเรือนท่ีได้ ได้เร็วข้ึนและช่วย

น้ าเดิมบริเวณบ้านนางบรรทม สอนหม่ืน โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายการก าหนด รับผลกระทบ แก้ไขปัญหาน้ า

 หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ท่วมขัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 57
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

130 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูค.ส.ล. เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.53 เมตร 160,000 ร้อยละความ การระบายน้ า กองช่าง

สายบ้านนางหนู  โสดา  ถึงเช่ือม บ่อพักน้ าเดิม ระบายน้ าท่ีได้มาตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร (งบเทศบาล) พึงพอใจของ สามารถระบายน้ า

บริเวณบ้านนายตา โสพรม หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา ฐานโครงข่ายเช่ือม พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รายละเอียดตาม ครัวเรือนท่ีได้ ได้เร็วข้ึนและช่วยแก้

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รูปแบบและรายการก าหนด รับผลกระทบ ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร 497,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณท่ีดินนางสุมาลี นรินทร์วงษ์ ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

 ถึงบริเวณท่ีดินนางทอง  สอนกระโจม หมู่ท่ี 2 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและ

ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รายการก าหนด

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร 849,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ถนนค.ส.ล.  เดิม  บริเวณบ้านนางกรรณิการ์ ปัตถา ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320 (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

ไมยถึงบ้านนายบุญมี จาลุย หมู่ท่ี  2  ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบและ

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รายการก าหนด

133 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนางนรลักษณ์ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 2,060,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ลินสิงห์ ถึงท่ีนาบ้านนางสมบูรณ์ ก้อนสันทัด ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาว  1,000 ม. พ้ืนผิวจราจรต้องไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

(ม.2 ต.ส าพันตา )  พิกัด  E  1558497 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 4,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. 

 , N  0799695 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนผิวจราจรกว้าง 4.00  ม. 240,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ถนนค.ส.ล.  เดิม  บริเวณมุมก าแพงท่ีดินนายไพรัตน์ ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ  100  ม.  หนา 0.15 ม.พร้อมวาง (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

มณีเสวตร์ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้าน เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่อระบายน้ า  ขนาด  Ø 0.60 ×1.00  ม.

นายจ าปี  สีเขียว หมู่ท่ี  2  ต าบลส าพันตา จ านวน  1  จุด รายละเอียดตาม
อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี รูปแบบและรายการก าหนด

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนผิวจราจรกว้าง 2.50  ม. 72,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสะดวก กองช่าง

ถนน ค.ส.ล.  เดิม บริเวณบ้านนางบุญธรรม ได้มาตรฐานโครงข่าย ยาวประมาณ  40  ม.  หนา 0.15 ม. (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไป-มา

 ค าประสพถึง นางกาญจนา  กองขันธ์  หมู่ท่ี  2 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

ต าบลส าพันตาอ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 58
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
136 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนชมะ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 340,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นันทน์สาย3290 บริเวณหลังห้องเช่านางกาหลง ได้มาตรฐานโครงข่าย หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
ถึงบ้านนาง น้อยปาสานะตัง หมู่ท่ี 2 เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 600 ตร.ม.) ไหล่ทางลงดินลูกรังรายละเอียด สัญจรไป-มา

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

137 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 15,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เดิมบริเวณบ้านนายแหลม บุญด้วง  ถึงบริเวณบ้าน ได้มาตรฐานโครงข่าย 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

นางแป  เจนจิตต์ หมู่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพแนวเขตทาง สัญจรไป-มา
อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

138 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 260,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บริเวณบ้านนายศักด์ิชัย แก้วทรัพย์ ถึงสุดเขตทางสา ได้มาตรฐานโครงข่าย 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ธารณประ-โยชน์บริเวณท่ีนางจงกล พละเดช เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร สัญจรไป-มา
หมู่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม เพ่ือให้มีเส้นทางคม ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 700 เมตร  2,245,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณท่ีดิน นางราตรี รัตพันธ์ นาคมได้มาตรฐาน หนา  0.15  เมตร  (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

ท่ีดิน  นางนิด อินทร์จันดา หมู่ท่ี  2 โครงข่ายเช่ือมโยง น้อยกว่า 3,500ตร.ม.)  ไหล่ทางลงลูกรัง สัญจรไป-มา
ต าบลส าพันตา   อ าเภอนาดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี เฉล่ียข้างละ  0.30 – 0.50 เมตร  

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

140 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเช่ือมถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 155 ม.หนา  485,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
  เดิมบริเวณท่ีดินนางราตรี  รัตพันธ์  ถึงบริเวณท่ีดิน คมนาคมได้มาตร 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

 นางสุมาลี นรินทร์วงษ์  หมู่ท่ี 2  ต าบลส าพันตา ฐานโครงข่ายเช่ือม 755 ตร.ม.) ไหล่ทางลงลูกรังรายละเอียด สัญจรไป-มา
อ าเภอนาดี โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี ตามรูปแบบและรายการก าหนด

141 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีเส้นทาง โดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต แบบมีส่วนผสม 1,150,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กเดิมสายแยกถนนชมะนันทน์สาย 3290 คมนาคมได้มาตร ของยางพาราปิดทับกว้าง4.00 เมตร ยาว 258 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
เทศบาลฯ ซอย 39 บริเวณด้านหลังห้องเช่า ฐานโครงข่ายเช่ือม หนาเฉล่ีย  0.05  เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  สัญจรไป-มา
 นางกาหลง  จันดีดา ถึงสุดถนน  ค.ส.ล. โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,035  ตร.ม.) พร้อมงานตีเส้นจราจร  รายละ
บริเวณบ้านนางวุ่น หอมสวัสด์ิ หมู่ท่ี 2 เอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด จุดเร่ิมต้น

 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  14.076883 ,101.766889 จุดส้ินสุด 14.077920,
101.768526รหัสสายทาง ปจ.ถ. 7-0053

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 59
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
142 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรพร้อม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 เมตร ขยายเป็น 900,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ยกระดับถนน ค.ส.ล.เดิม สายแยกถนนชมะนันทน์ ได้มาตรฐานโครงข่าย พ้ืนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

3290บริเวณหอสมุดอ าเภอนาดี ถึงบริเวณบ้าน เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า สัญจรไป-มา

ดต.สุนทร ค าเกิด หมู่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา 1,050 ตร.ม.)  ไหล่ทางลงลูกรัง
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

143  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับพ้ืนผิวจราจร เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบมีส่วนผสมของ 1,087,600 ท าให้ประชาชน

 ถนน ค.ส.ล.สายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบล ได้มาตรฐานโครงข่าย ยางพาราทับและปรับระดับในสายทางขนาด (งบเทศบาล) สะดวกในการ

 นาดี บริเวณทางเช่ือมและพ้ืนผิวจราจรในสาย เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี  กว้างเฉล่ีย3.00-4.00เมตร ยาวรวม 471.20 เมตร สัญจรไป-มา

 ทางท่ีมีสภาพช ารุดเสียหายเป็นแอ่งน้ าขัง  หนาเฉล่ีย 0.03-0.05 เมตร(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 จ านวน 8 สายทาง  2,042.90 ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการก าหนดแต่ละสายทาง 

144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล. เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.29 เมตร ความยาวรวม 180,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง

ถนน ลาดยางท้ังสองข้างทางเช่ือมรางระบายน้ าเดิม ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย 72 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

สายบ้านนายธงชัย แสงดึก ถึงบ้านนางสยมพร เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

 กองค า หมู่ท่ี 2  ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี น้ าท่วมขัง

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.เลียบ เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ า ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.53 เมตร ยาวรวม 300,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถระบาย กองช่าง

ค.ส.ล.ท้ังสองข้างทาง สายแยกถนนชมะนันทน์ ท่ีได้มาตรฐานโครงข่าย 119 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.47 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใจของครัวเรือนท่ี น้ าได้เร็วข้ึนและ

3290 เทศบาลฯ ซอย 42 ถึงเช่ือมรางระบายน้ าเดิม เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้รับผลกระทบ ช่วยแก้ไขปัญหา

บริเวณบ้านนายสนิท แก้วทรัพย์ หมู่ท่ี 2 น้ าท่วมขัง

ต าบลส าพันตา

146 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายพ้ืนผิวทาง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  0.10 - 0.15  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ท้ังสองข้างทาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ได้มาตรฐานโครงข่าย พ้ืนท่ีประมาณ  1,300  ตารางเมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ

เขตเทศบาลต าบลนาดี  หมู่ท่ี  1,2  ต าบลส าพันตา เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด สัญจรไป-มา

หมู่ท่ี  1,3,4   ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี

147 โครงการลงลูกรังเสริมไหล่ทาง และขยายไหล่ทาง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ลงดินลูกรังเสริมไหล่ทาง และขยายไหล่ทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ท้ังสองข้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ได้มาตรฐานโครงข่าย ท้ังสองข้างถนน คสล. ท่ีไหล่ทางทรุดตัว ช ารุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ
เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี เสียหาย ภายในเขตเทศบาล จ านวน 5 หมู่บ้าน สัญจรไป-มา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบาย เพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ีรองรับ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดยลงดินลูกรัง  หรือ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน กองช่าง

น้ าในเขตเทศบาลฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หินคลุก  ,  ถนน  ค.ส.ล. , ถนนลาดยาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจร
พ้ืนผิวจราจรท่ีช ารุดและ วางท่อระบายน้ า  ตามจุดต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาลฯ และครัวเรือนท่ี ไป-มาการระบายน้ า
ให้มีระบบระบายน้ าท่ี จ านวน  5  หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ สามารถระบายน้ า

ได้มาตรฐาน ได้เร็วข้ึนน้ าไม่ท่วมขัง

149 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเด่ียว ก่ิงเดียว 360,500 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม กองช่าง
สายบ้านสระแท่น ถึงบ้านสระดู่ ช่วงประมาณ กม. มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 9 ต้น (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา และประชาชนมี

 -8+197 ประมาณ  กม.8+557 รวมความยาว 360 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด กลางคืน ความปลอดภัยในการ
เมตร  หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี สัญจรเวลากลางคืน

150  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อม 325,025 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม กองช่าง
 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางแยกถนนลาดยางถึง มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา ติดต้ังหม้อแปลง ขนาด 30 (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา ทุกพ้ืนท่ีและประชาชน
 บริเวณท่ีดินนางเพ็ญศรี  ดีคง หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี เควีเอ 1 เฟส 2 สาย จ านวน 1 เคร่ือง   ติดต้ังปักเสา กลางคืน มีความปลอดภัยใน

อ าเภอนาดี จังหวัดหวัดปราจีนบุรี คอนกรีต คอร. ขนาด 9 เมตร จ านวน 19  ต้น  พร้อม การสัญจรเวลา
อุปกรณ์ ประกอบ  ติดต้ังพาดสายอลูมิเน่ียมหุ้มฉนวน กลางคืน

 ขนาด 50 ต.มม.  จ านวน 2  เส้น ระยะทาง 472
   เมตร ติดต้ังพาด สายอลูมิเน่ียม หุ้มฉนวน ขนาด 25 

 ต.มม. จ านวน 1  เส้น   ระยะทาง 472 เมตร
 ติดต้ังชุดโคมไฟไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 72 วัตต์

151  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าแสง เพ่ือให้ถนนในเขต ความยาวจากบริเวณ กม.8 + 200 325,100 ร้อยละความพึง ท าให้ประชาชนสะ กองช่าง
 สว่างในสายทาง  สายแยกถนนลาดยาง (รพช.เดิม เทศบาลมีกระแส รายละเอียดตามรูปแบบ (งบเทศบาล) พอใจของผู้สัญจร ดวกในการสัญจร
 สายสระแท่น+บ้านสระดู่ ประมาณ กม.8+200) ไฟฟ้าตามรายทาง และรายการก าหนด เวลากลางคืน ไป-มาในเวลากลาง

 ถึงบริเวณท่ีดินนางเพ็ญศรี  ดีคง  หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี คืนและมีไฟฟ้าใช้
 อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

152 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ถนนในเขต ความยาวประมาณ  1,200  เมตร 900,000 ร้อยละความพึง ท าให้ประชาชนสะ กองช่าง
สายต่อจากไฟฟ้าแรงต่ าเดิมบริเวณบ้าน นาง เทศบาลมีกระแส  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด (งบเทศบาล) พอใจของผู้สัญจร ดวกในการสัญจร
อนัญญา ชอบประสิฐ  ถึงเช่ือมไฟฟ้าแรงต่ า ไฟฟ้าตามรายทาง เวลากลางคืน ไป-มาในเวลากลาง

  เดิมบริเวณป้ายโครงการฯ บ้านพักคนชราหมู่ท่ี 1 คืนและมีไฟฟ้าใช้
ต าบลนาดี,   หมู่ท่ี 1ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 61



62

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
153 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ยาวประมาณ  35  เมตร 30,000 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก กองช่าง

สายบ้านนายส าฤทธ์ิ เอ่ียงสอน ถึงบ้านนายสุทัด มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง รายละเอียดตามรูปแบบไฟฟ้าก าหนด (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา พ้ืนท่ีประชาชนมีความ
เอ่ียงสอน หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี กลางคืน ปลอดภัยในการสัญจร

เวลากลางคืน

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ยาวประมาณ  55  เมตร 45,000 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก กองช่าง
สายบ้านนายพงษ์เทพ จิตร์ทูล ถึงบ้านนายบุญมา มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง รายละเอียดตามรูปแบบไฟฟ้าก าหนด (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา พ้ืนท่ีประชาชนมีความ

สีหนา หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี กลางคืน ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

155 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างริมทางถนน ค.ส.ล เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 40 วัตต์ 15,000 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก กองช่าง
.สายบ้านนายประจวบ ศรีเมือง ถึงบ้านนายละ มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง ประมาณ 10 ดวงโคม รวมความยาว (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา พ้ืนท่ีประชาชนมีความ

สีเล็ก หมู่ท่ี1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ประมาณ 400 เมตร กลางคืน ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

156 โครงการเดินสายไฟฟ้าแรงต่ าเข้าอาคาร เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งาน เดินสายไฟฟ้าแรงต่ าเข้าอาคารอเนกประสงค์ 25,000 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม กองช่าง
อเนกประสงค์บริเวณท่ีราชพัสดุ (สถานีอนามัยเก่า) ในอาคารอเนกประสงค์ พร้อมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 หลัง (งบเทศบาล) ใจของผู้สัญจรเวลา ทุกพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด กลางคืน

157 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ค.ส.ล.สาย เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเด่ียว ก่ิงเดียว 3,183,000 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก จ.ปราจีนบุรี
จากถนน ร.พ.ช.เดิม (ช่วง กม.8+075) จุดเร่ิมต้น มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 71 ต้น (งบจังหวัด) ใจของผู้สัญจรเวลา พ้ืนท่ีประชาชนมีความ ทต.นาดี
กม. 0+000 - กม.3+150 บริเวณสามแยกไปบ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและรายการก าหนด กลางคืน ปลอดภัยในการสัญจร

ชะอมรวมความยาว 3,150 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี, เวลากลางคืน
หมู่ท่ี 1  ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

158 สายโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช. เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเด่ียว ก่ิงเดียว 1,144,700 ร้อยละความพึงพอ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก อบจ.
เดิมบ้านสระแท่น-บ้านสระดู่ ช่วงประมาณ กม.8 มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 25 ต้น (งบ อบจ.) ใจของผู้สัญจรเวลา พ้ืนท่ีประชาชนมีความ ปราจีนบุรี

ประมาณ กม.9+557 รวมความยาวประมาณ 952 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและรายการก าหนด กลางคืน ปลอดภัยในการสัญจร ทต.นาดี
เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เวลากลางคืน อบต.ส าพันตา

159 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์สาย เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือการ ขนาดกว้างประมาณ  2.00 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 180,000 ร้อยละของประชา ประชาชนมีรายได้จาก กองช่าง
ถนนค.ส.ล.บริเวณท่ีดิน นายชวน ม่วงงาม ถึงหนอง อุปโภคบริโภค และการ   350 ม.  ลึกเฉล่ียประมาณ 1.00 - 1.50 ม.   จากระดับดิน (งบเทศบาล) ชนท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน การประกอบอาชีพ

น้ าสาธารณประโยชน์ (หนองผือรี) หมู่ท่ี 1 เดิมรายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ในฤดูแล้ง
 ต าบลส าพันตา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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63

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

160 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์หนองสา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือการ ขนาดปากสระเดิม กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร 600,000 ร้อยละของประชา ประชาชนมีรายได้จาก กองช่าง

(หนองสระสมิง) หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อุปโภคบริโภคและการ ลึกเฉล่ียจากปากสระ 2.00 - 5.20 เมตร  (งบเทศบาล) ชนท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน การประกอบอาชีพ

เกษตร ขุดลอกใหม่จากสภาพเดิม กว้าง 80 เมตร ยาว 80 ในฤดูแล้ง

เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 - 4.00 เมตร

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 63



64

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาในเขตเทศบาลต าบลนาดี เพ่ือรองรับการขยายตัวของ จ้างเหมา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ พร้อมวางท่อ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมี กอง
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้มีน้ า ขนาดต่างๆ และติดต้ังมิเตอร์น้ าตาม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ น้ าสะอาดอุปโภคตลอด การประปา

อุปโภค-บริโภค ท่ีการประปาก าหนด ปีและครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าการประปาเทศบาล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของน้ าให้มี  -  จ้างเหมาเปล่ียนทรายกรอง 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้ใช้น้ า กอง
ความสะอาดและมีความ  -  จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน 12 บ่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ใจของผู้ใช้บริการ ประปาท่ีสะอาดเพ่ือ การประปา
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ี  -  จ้างเหมาล้างถังน้ าใส และล้างถังหอสูง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปโภคบริโภค

เทศบาลก าหนด  -  จ้างเหมาเปล่ียนคลอรีน,สารส้ม เรซ่ิน เกลือ ปูนขาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
    ตามมาตรฐาน ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

3 โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปา เพ่ือจัดส่งน้ าประปาของ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้คุณภาพน้ ามี กอง
เทศบาลไปทดสอบคุณ ให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงายเอกชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ความสะอาดและ การประปา

ภาพน้ าท่ีหน่วยงานราชการ เหมาะสมกับการ
หรือเอกชน อุปโภคบริโภค

4 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ของการประปาพร้อม เพ่ือปรับเปล่ียนท่อเมนต์ จ้างเหมาเปล่ียนท่อขนาดต่างๆ ฯลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมี กอง
ร้ือย้ายท่อประปา ของการประปาให้มีความ พร้อมร้ือย้ายท่อประปา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ น้ าสะอาดอุปโภค- การประปา

เหมาะสมกับความต้องการ ตามท่ีการประปาก าหนด บริโภค ตลอดปีและ
ของชุมชนในเขต ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาล

5 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้ขุดสระไว้เก็บกักน้ าดิบ เพ่ือไว้เก็บกักน้ าดิบรองรับ จัดซ้ือท่ีดินไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ไว้ส าหรับขุดสระน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึงพอ มีแหล่งน้ าไว้รอง กอง
การผลิตน้ าประปาใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ รับการผลิตน้ าประปา การประปา

อนาคต

    1.2   แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

6 โครงการส ารวจแหล่งน้ าส ารองของประปาเทศบาล หาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือรอง  -  จ้างเหมาส ารวจแหล่งน้ าผิวดิน 100,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมี กอง

รับการขยายตัวของชุมชน  -  จ้างเหมาส ารวจแหล่งน้ าบาดาล (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ น้ าส าหรับใช้อุปโภค การประปา

 -  จ้างเหมาออกแบบระบบสูบส่งน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปา บริโภคตลอดปี

7 โครงการก่อสร้างระบบน้ าด่ืมส าหรับชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในเขต ติดต้ังถังกรองน้ าด่ืมในเขตเทศบาล จ านวน 5 ชุมชน 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชน กอง

เทศบาลมีน้ าสะอาดไว้ด่ืม รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ มีน้ าสะอาดไว้ด่ืมใน การประปา

ในราคาถูก ราคาถูกได้ตลอดปี

8 โครงการติดต้ังระบบก าจัดสนิมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก  จ านวน  2  ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ าสะอาด กอง

น้ าประปาให้มีความสะอาด (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ส าหรับอุปโภค -บริโภค การประปา

ตามมาตรฐาน

9 โครงการติดต้ังระบบโซลาร์เซลส าหรับสูบน้ าดิบ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าใน ติดต้ังระบบโซลาร์เซล  จ านวน  7  แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของเคร่ือง ลดค่าใช้จ่ายในการ กอง

การสูบน้ าดิบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา ใช้ไฟฟ้าส าหรับสูบน้ า การประปา

10 โครงการจ้างเหมาส ารวจออกแบบระบบท่อจ่าย เพ่ือปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ า วางท่อภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของเคร่ือง มีระบบท่อจ่ายท่ีเป็น กอง

น้ าประปาภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ในเขตเทศบาล  ให้เป็นไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา มาตรฐาน การประปา

ตามมาตรฐาน

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิตน้ าประ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถผลิตน้ า กอง

ปาให้สามารถผลิตน้ าประปา และประปาผิวดินขนาดกลาง จ านวน  1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ประปาได้ในปริมาณท่ี การประปา

ได้เพียงพอและพอใช้แก่ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด เพียงพอแก่การใช้

ประชาชน อุปโภคบริโภค

12 โครงการก่อสร้างถังเหล็กทรงกระบอกขนาดไม่ เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าประปา ถังเหล็กทรงกระบอก ขนาด Ø 3.6 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถเก็บกัก กอง

น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้งและ สูง 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประจบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ น้ าประปาไว้ใช้ในช่วง การประปา

เพียงพอต่อความต้องการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ฤดูแล้งและเพียงพอแก่

ของประชาชน การใช้อุปโภค  บริโภค

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ภายในเขตเทศบาล เพ่ือเพ่ิมก าลังในการผลิตน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ  6  น้ิว  1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถผลิตน้ า กอง

ต าบลนาดี ประปาให้สามารถผลิต ความลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร  และเคร่ืองสูบแบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ประปาได้ในปริมาณท่ี การประปา

น้ าประปาได้เพียงพอและ จมน้ า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน  5  บ่อ เพียงพอแก่การใช้

พอใช้แก่ประชาชน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด อุปโภค -บริโภค

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 65



66

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

14 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าผิวดินขนาด 20 เพ่ือรับรองการขยายตัว ก่อสร้างระบบกรองน้ าผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. 5,094,000 5,094,000 5,094,000 5,094,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชน กอง

 ลบ.ม./ชม. หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้มี ความกว้าง 7.60 เมตร ความยาว 9.50 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ มีน้ าสะอาดอุปโภค การประปา

น้ าอุปโภค - บริโภค ความสูง 5 เมตร  พร้อมวางท่อส่งน้ า บริโภคตลอดปีและ

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาล

15 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าผิวดินขนาด 20 เพ่ือรับรองการขยายตัวของ ก่อสร้างระบบผลิตน้ าผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ถังน้ า 7,522,000 7,522,000 7,522,000 7,522,000 7,522,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชน กอง

ลบ.ม./ชม. หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้มีน้ า  ใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาด 45 ลบ.ม. การ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ มีน้ าสะอาดอุปโภค การประปา

อุปโภค - บริโภค ประสานท่อระหว่างระบบ ประสานท่อภายในระบบ บริโภคตลอดปีและ

ป้ายบอกระดับน้ าถังน้ าใสขนาด 100 ลบ.ม.และโรง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน

สูบพร้อมวางท่อส่งน้ าตามแบบมาตรฐานกรม เขตเทศบาล

ทรัพยากรน้ าบาดาล

16 โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสาร้ัวลวดหนามโดยรอบ เพ่ือรักษาคุณภาพของน้ าให้มี โดยการติดต้ังเสา ค.ส.ล.ขนาด 4 x 4 น้ิว 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ ประชาชนได้ใช้น้ าประ กอง

สระน้ า (บนท่ีดินสาธารณประโยชน์) บริเวณริมถนน ความสะอาดและมีความเหมาะ สูง 2.00 เมตร ทุก ๆ ระยะ 3 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ปาท่ีสะอาดเพ่ืออุปโภค การประปา

ร.พ.ช.เดิม ฝ่ังตรงข้ามสนามกีฬาการประปาเทศบาล สมตามมาตรฐานท่ีเทศบาล รวมความยาว 350 เมตร ติดลวดหนาม 7 แถว บริโภคและได้รับความ

ต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี ก าหนด และเพ่ือให้เกิดความ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

17 โครงการเรียงหินใหญ่โดยรอบสระน้ าส าหรับเก็บ เพ่ือรักษาคุณภาพของน้ าให้มี เรียงหินใหญ่คละ ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.20 เมตร 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละความ ประชาชนได้ใช้น้ าประ กอง

กักน้ าไว้ส าหรับกิจการผลิตน้ าประปาเทศบาลฯ ความสะอาดและมีความเหมาะ ยาวรวม 298 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ปาท่ีสะอาดเพ่ืออุปโภค การประปา

บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ริมถนน ร.พ.ช.เดิม สมตามมาตรฐานท่ีเทศบาล (หรือมีพ้ืนท่ีเรียงหินใหญ่คละไม่น้อยกว่า 2,443 ตร.ม.) บริโภคและได้รับความ

ฝ่ังตรงข้ามสนามกีฬาการประปาเทศบาล หมู่ท่ี 1 ก าหนด และเพ่ือให้เกิดความ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ปลอดภัยในชีวิต

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี ปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

18 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาหมู่ท่ี5ต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ วางท่อส่งน้ าขนาด12น้ิวระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้ใช้น้ าประ อบจ.

สะพานหิน, หมู่ท่ี 7, 6 ต าบลส าพันตา , หมู่ท่ี 1 การอุปโภค–บริโภค การเพาะ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การ (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ใจของผู้ใช้บริการ ปาท่ีสะอาดเพ่ืออุปโภค ปราจีนบุรี

ต าบลนาดี , หมู่ท่ี 1 , 2 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ปลูกพืชผลทางการเกษตร บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก าหนด บริโภคและได้รับความ อบต.สะพานหิน

ได้ตลอดทุกฤดูกาล ปลอดภัยในชีวิต อบต.ส าพันตา

ทต.นาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 66



67

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
19  โครงการวางท่อประปาขนาด 2 น้ิว จากถนน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 167,000 167,000 167,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชนมี กอง

 คอนกรีต ซ.18 ถึงบ้านนายวรวุฒิชอบประดิษฐ์ เพียงพอกับความต้องการ  ลึก 0.3 เมตร ยาว 1,490 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา
 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

20  โครงการวางท่อประปาขนาด 2 น้ิว จากศูนย์พัฒนา เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 131,000 131,000 131,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชนมี กอง
 เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี ถึง บ้านนายค าพันธ์ เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3 เมตร ยาว 1,140 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

 ชนะ ไชย หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา การของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

21  โครงการวางท่อประปาขนาด 2 น้ิว จากบ้านนาง เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 83,000 83,000 83,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชนมี กอง
 ขวัญใจ   เจริญลาภ ถึง สามแยกหนองแสง หมู่ท่ี 1 เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3 เมตร ยาว 720 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

  ต าบลส าพันตา การของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

22  โครงการวางท่อประปาขนาด 2 น้ิว จากบ้านนาง เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 90,000 90,000 90,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชนมี กอง
 ขวัญใจ   เจริญลาภ ถึงบ้านนางจินดา ลินสิงห์ เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3 เมตร ยาว 788 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา การของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

23  โครงการวางท่อประปาขนาด 2 น้ิว จากคลองชล เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 157,000 157,000 157,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชน กอง
 ประทาน ถึง สามแยกหนองแสง หมู่ท่ี 1 เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3 เมตร ยาว 1,382 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  มีน้ าอุปโภค-บริโภค การประปา

  ต าบลส าพันตา การของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

24  โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2 น้ิวจากบ้านนาย เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ ขุดวางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 68,000 68,000 68,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนในชุมชน กอง
  ฉัตรชัย  โมรา ถึง บ้านนายนพดล หุ่ยปาน หมู่ท่ี 2 เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3 เมตร ยาว 600 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  มีน้ าอุปโภค-บริโภค การประปา

 ต าบลส าพันตา การของผู้ใช้น้ า รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

25  โครงการติดต้ังระบบระบายตะกอนในท่อประปา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า ติดต้ังท่อแยกเพ่ือระบบตะกอนดินท่ีปนเป้ือนในเส้นท่อ 86,000 86,000 86,000 86,000 ร้อยละความพึงพอ  ประชาชนมีน้ าสะอาด กอง
ประปาให้มีความสะอาด จ านวน 5 ชุมชนๆ 50 จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ  ส าหรับอุปโภค - การประปา

ตามแบบเทศบาลก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 67



68

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
26  โครงการจ้างเหมาปักเสาและวางสายไฟฟ้า ขนาด เพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา ปักเสาจ านวน 2 ต้น ความสุง 8 เมตร พร้อมสายขนาด 75,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถผลิตน้ า กอง

 50 มิลลิเมตร จ านวน 3 เฟส พร้อมตุ้ควบคุมโรงผลิตน้ าผิวดิน 50 มิลลิเมตร พร้อมตุ้ควบคุม รายละเอียด (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ประปาได้ในปริมาณท่ี การประปา
 (สวนเกษตร) หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ตามเทศบาลฯก าหนด เพียงพอ

 จังหวัดปราจีนบุรี

27  โครงการวางท่อน้ าประปาจากคลองชลประทาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ โดยการวางท่อ PVC ขนาด 4  น้ิว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
 ถึงถนนอบจ. ปจ. 2032  หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้มีน้ า ขนาดกว้าง 0.5 เมตร  ยาวประมาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

   หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี อุปโภค-บริโภค  5,730  เมตร  รายละเอียด  ตลอดปีและครอบ
ตามรูปแบบและรายการก าหนด คลุมพ้ืนท่ี

28  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณโรง เพ่ือใช้ในการผลิต ติดต้ังมิเตอร์ขนาด 30 (100)แอมป์ 3 เฟส 4 สาย 248,597 248,597 248,597 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถ กอง
 สูบน้ าข้างแควหนุมาน ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี น้ าประปา พร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ผลิตน้ าประปา การประปา

 สายและปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร  ได้ในปริมาณท่ี
จ านวน 1 ต้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เพียงพอ

29 โครงการติดต้ังโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยวัสดุโปร่ง เพ่ือรักษาคุณภาพของ ขนาดกว้าง  6.80  เมตร  ยาว  9.80  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความ ประชาชนได้ใช้ กองการ
แสงพร้อมโครงเหล็กบุลวดตา ข่ายกันนกโดยรอบ น้ าให้มีความสะอาดและ สูงเฉล่ีย 2.60  เมตร  พร้อมประตูเข้า-ออก  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน น้ าประปาท่ีสะอาด ประปา
ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด  20  ลบ.ม./ซม.ของ มีความเหมาะสมตาม จ านวน  1  ชุด  รายละเอียดตามรูปแบบ เพ่ืออุปโภค-บริโภค

ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่ มาตรฐานท่ีเทศบาล และรายการก าหนด และได้รับความ
มาก หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี ก าหนดและเพ่ือให้เกิด ปลอดภัยในชีวิต

ความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน

30 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพน้ าระบบประปา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ  -  จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน 13 บ่อ 286,000 286,000 286,000 286,000 ร้อยละความ ประชาชนได้ใช้ กองการ
เทศบาลต าบลนาดี น้ าให้มีความสะอาด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน น้ าประปาท่ีสะอาด ประปา

และมีความเหมาะสม  -  จ้างเหมาเปล่ียนทราย/กรวดกรองน้ า 425,000 425,000 425,000 425,000 เพ่ืออุปโภค-บริโภค
ตามมาตรฐานท่ี  หัวกรองน้ า และสารกรองแอนทาไซต์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และได้รับความ
เทศบาลก าหนด  ของระบบประปา จ านวน  5  แห่ง ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 68
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

31 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 4  น้ิว จากโรงผลิต เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC ขนาด 4  น้ิว  ขนาดกว้าง 0.80 เมตรลึก 512,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมี กอง
น้ าประปา ถึงท่ีดินนางรุ่งทิพย์  ศิลธรรม  หมู่ท่ี 1 เพียงพอกับความต้อง  1.20 เมตร ยาว 840 เมตร รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ น้ าสะอาดอุปโภค การประปา

ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า เทศบาลก าหนด บริโภค ตลอดปีและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

32 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2 น้ิว จากบ้านนาย เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว-ขนาดกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3 27,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
วิเชียร  จวงสอน ถึง บ้านนางสาวกรรณิกา  ละมุด เพียงพอกับความต้อง เมตร  ยาว 200 เมตร รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

 เทาหมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

33 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2  น้ิว จากบ้าน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC -ขนาด 2 น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร  96,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นายวิเชียร  จวงสวน ถึงบ้านนางสุตตา  เสาสุ่มชัย เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3 เมตร ยาว 725  เมตร รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา
 หมู่ท่ี 1  ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี การของผู้ใช้น้ า เทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

34 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2  น้ิว จากบ้าน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC -ขนาด 2  น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 39,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นายสุริชัย  สีเคน ถึงบ้านนางสาวจันทจร ลูกอินทร์ เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3 เมตร ยาว 280 เมตร รูปแบบตามเทศบาลฯ (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา
หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี การของผู้ใช้น้ า ก าหนด  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

35 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด  2  น้ิว จากบ้าน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC ขนาด 2  น้ิว ขนาดกว้าง 0.3 เมตร 104,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นายอมร  ท่าประเสริฐ  ถึง บ้านนายสุวรรณ เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3 เมตร ยาว 775  เมตร  รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

ท่าประเสริฐ หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า เทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ
จังหวัดปราจีนบุรี คลุมพ้ืนท่ี

36 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2  น้ิว จากท่ีดิน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC ขนาด 2  น้ิว ขนาดกว้าง 0.3  เมตร 35,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นายประจวบ ศรีเมือง  ถึงบ้านนายบัญญัติ  จันดร เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3  เมตร  ยาว  254  เมตร (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

  หมู่ท่ี 1ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า  รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ
 จังหวัดปราจีนบุรี คลุมพ้ืนท่ี

37 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2 น้ิว  จากบ้าน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC -ขนาด 2 น้ิว  ขนาดกว้าง  0.3  เมตร 93,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นางวงจันทร์ รอดนิลรัตน์ ถึงบ้านนายบุญมี เพียงพอกับความต้อง  ลึก 0.3  เมตร ยาว 700  เมตร  (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

จาลุย หมู่ท่ี 1ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า  รูปแบบตามเทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 69
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
38 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2  น้ิว จากปาก เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC  ขนาด 2  น้ิว  ขนาดกว้าง 0.3  เมตร 164,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง

ซอยเทศบาลฯ ซอย 43  ถึง บ้านนายประสิทธ์ิ เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3  เมตร  ยาว  1,212 เมตร รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา
หมู่ท่ี 2  ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า เทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

39 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 4  น้ิว จากร้านน้ า เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC  ขนาด 4  น้ิว  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 1,180,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
ด่ืมนาดี ถึงปากซอยเทศบาล ฯ  ซอย 43 เพียงพอกับความต้อง ลึก 1.20  เมตร  ยาว  2,033 เมตร รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา
 หมู่ท่ี 2 ต าบล ส าพันตา  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า เทศบาลฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ

คลุมพ้ืนท่ี

40 โครงการวางท่อน้ าประปาขนาด 2 น้ิว  จากบ้าน เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้ วางท่อ PVC  ขนาด 2  น้ิว  ขนาดกว้าง 0.3  เมตร 35,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนมีน้ า กอง
นางเนียม  แสนโม่  ถึงบ้านนายสมจา วงษ์สามารถ เพียงพอกับความต้อง ลึก 0.3  เมตร  ยาว  206 เมตร รูปแบบตาม (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สะอาดอุปโภค-บริโภค การประปา

 หมู่ท่ี 3,4  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี การของผู้ใช้น้ า เทศบาล ฯ ก าหนด  ตลอดปีและครอบ
คลุมพ้ืนท่ี

41 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงถ้วย เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิตน้ า หอถังทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า50 1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้สามารถผลิตน้ า กอง

แชมเปญขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 50 ลบ.ม. ประปาได้เพียงพอและพอใช้ ลบ.ม.ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตรพร้อมถังกรองสนิม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ ได้ในปริมาณท่ี การประปา
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เหล็กรูปทรงกระบอกขนาด 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร เพียงพอแก่การใช้

  จ านวน 2 แห่ง แห่งละ 663,000 บาท อุปโภคบริโภค
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 70
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ ส านัก
ประกอบอาชีพให้กับผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสในการ ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม และมีรายได้เล้ียงตนเอง ปลัดเทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพ โครงการ

2 โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุน อุดหนุนหรือสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชา ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส านัก
อาชีพให้แก่ประชาชน (เสนอโดย อาชีพให้แก่ประชาชนหรือ กลุ่มอาชีพต่างๆเช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ในงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชนท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน ต่างๆ ในเขตเทศบาลมี ปลัดเทศบาล

 5 ชุมชน) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต ต่างๆ การเพาะเช้ือเห็ด กลุ่มจักร ท าขนม กลุ่ม รายได้เพ่ิมข้ึน
เทศบาล  เล้ียงปลา กลุ่มเกษตรกรท านา ท าสวนฯลฯ

3 โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาท างาน เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้ จ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของนักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านัก
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อัน ปิดภาคเรียน  ในวันท าการราชการ หรือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน ห่างไกลอบายมุขและส่ิง ปลัดเทศบาล

เป็นการป้องกันการยุ่งเก่ียวกับ วันหยุดราชการ เสพติดและมีรายได้อบายมุขส่ิงเสพติดและสร้าง
รายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง ช่วยเหลือผู้ปกครอง

4 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านอาชีพ เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริมการ จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และประชาชนท่ัวไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ กลุ่มอาชีพและประชาชน ส านักปลัด
แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพต่างๆ ให้แก่กลุ่ม ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เทศบาล

อาชีพประชาชนให้มีความรู้ และสามารถประกอบ
สามารถประกอบอาชีพ อาชีพเพ่ิมพูนรายได้ให้

เพ่ิมพูนรายได้ แก่ตนเองและครอบครัว

5 ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริมการ จัดฝึกอบรมอาชีพผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สุงอายุในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุและ ประกอบอาชีพต่างๆแก่ผู้เตรียม สูงอายุและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เทศบาล

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาดี  ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุและ และสามารถประกอบ
ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้สามารถ อาชีพเพ่ิมพูนรายได้
ประกอบอาชีพเพ่ิมพูนรายได้ ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 71
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความ จัดฝึกอบให้ความรู้แก่หมอดินและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง ท าให้ประชาชน ส านัก
การปลูกหญ้าแฝก เข้าใจสร้างจิตส านึก ท่ัวไปในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ความ ปลัดเทศบาล

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ เข้าใจและประโยชน์
เก่ียวกับโครงการอัน จากการปลูกหญ้าแฝกเน่ืองมาจากพระราชด าริการ

ปลูกหญ้าแฝก

7 โครงการต้นกล้าอาชีพ เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้ว่างงานหรือประชาชน ส านัก
อันเน่ืองมาจากปัญหา แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนท่ี มีอาชีพรองรับ ปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจ รายได้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 72
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แบบ ผ.02
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประ ท าให้ประชาชนมี ส านัก
เกษตรเกษตรอินทรีย์ และเกษตร การประกอบอาชีพของ ให้ความรู้แก่ประชาชน  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชาชนท่ีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ท่ี ปลัดเทศบาล

ผสมผสาน (เสนอโดยชุมชน ประชาชน เพ่ิมข้ึน ม่ันคงและเศรษฐกิจ
ม. 3 ต.นาดี) ในชุมชนดีข้ึน

    2.2  แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 73
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลท่ีชัดเจน และถูกต้อง ท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ร้อยละของ ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ส านัก

พ้ืนฐานครัวเรือนในเขตเทศบาล มากท่ีสุด ครัวเรือนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จ านวนครัว ครบถ้วน ปลัดเทศบาล
เรือนท่ีส ารวจ

2 โครงการจัดซ้ือสารจุลินทรีย์น้ า เพ่ือน าไปบ าบัดน้ าเสียและใช้ในการ จัดซ้ือสารจุลินทรีย์น้ า 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละความพึง ท าให้น้ าท่ีเนาเสียกลับ ส านัก
เกษตรกรรม จ านวน   1,000   ลิตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม คืนสู่สภาพปกติและ ปลัดเทศบาล

โครงการ มีไว้ใช้ในการเกษตร

3 โครงการจัดท าป้ายเทศบาลต าบลนาดี เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี จัดท าป้ายเทศบาลต าบลนาดี ด้วยการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ ประชาชนได้แสดงออก ส านัก
และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ถึงความจงรักภักดีและ ปลัดเทศบาล

พระเจ้าอยู่หัวและประชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ด้านบนและช่ือ เทิดพระเกีรยติต่อพระ
สัมพันธ์เทศบาล เทศบาลอยู่ด้านล่าง (ตามแบบเทศ บาทสมเด็จพระ

บาลฯ ก าหนด) เจ้าอยู่หัว

4 โครงการจัดท าป้ายพระราชด าริพระ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาท จัดท าป้ายพระราชด าริพระบาทสมเด็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ได้แสดงออกถึงความจง ส านัก
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ป้ายพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระเจ้าอยู่หัวและป้ายพระราชด ารัส (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รักภักดีต่อพระบาทสม ปลัดเทศบาล

ราชด ารัสพระเทพรัตนราชสุดา พระเทพรัตนราชสุดา พระเทพรัตนราชสุดาติดต้ังใน เด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เขตเทศบาล พระเทพรัตนราชสุดา

5 โครงการติดต้ังตราสัญลักษณ์พร้อมฐาน เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี ติดต้ังตราสัญลักษณ์พร้อมฐานจ านวน 2 อัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ได้แสดงออกถึงความจง ส านัก
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตามแบบเทศบาลก าหนด) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รักภักดีต่อพระบาทสม ปลัดเทศบาล

เด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพ่ือเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติดป้าย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ สามารถให้ความรู้และ ส านัก
ให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับการ ส่งเสริมความรู้แผ่นพับส่ือประชาสัมพันธ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ป้องกันการแพร่ระบาด ปลัดเทศบาล

ป้องกันสารเสพติด อ่ืนๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของยาเสพติด
ป้ายศูนย์ ศปส.ฯลฯ

7 โครงการจัดซ้ือภาชนะใส่น้ ากลาง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาดไว้ใช้ จัดซ้ือถังใส่น้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละของเคร่ือง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ ส านัก
ประจ าหมู่บ้าน อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความ ความจุ 2,000 ลิตร   จ านวน  20  ใบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ี อุปโภคบริโภคตลอดปี ปลัดเทศบาล

ต้องการตลอดปี   ราคาใบละ  13,000  บาท จัดหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 74
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    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิม เพ่ือให้มีก าลังส ารองช่วยปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านัก

ศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ด้านการป้องกันและบรรเทา ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ด้านป้องกันและ ปลัดเทศบาล
ฝ่ายพลเรือน สาธารณภัยอย่างเพียงพอ บรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน เพ่ือจัดให้มี วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดประจ าท่ี,ชนิด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเคร่ือง การปฏิบัติงานของ ส านัก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองใช้ท่ีพร้อมและเพียงพอ มือถือ, จักรยานยนต์  5  คัน , ป๊ัมสูบน้ า, (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ี เจ้าหน้าท่ีสะดวก ปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน ปืนหรือหัวฉีดน้ า, สายส่งน้ า,จัดซ้ือหรือ จัดหา และรวดเร็วมีประ
ยาเคมีถังดับพลิง, ชุดดับเพลิง สิทธิภาพย่ิงข้ึน

เคมีแรงดันสูง ฯลฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ร่วมกันจัด ด าเนินการในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง สมาชิก อปพร. มีความ ส านัก
 อปพร. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ภาคภูมิใจในการได้ ปลัดเทศบาล

กิจกรรม ร่วมกันท าความดี
เพ่ือสังคม

4 โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกใน จัดต้ังจุดบริการประชาชน จุดตรวจรอง 85,000 85,000 85,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านัก
ทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่,สงกรานต์ การเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ และจุดสกัดชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่, (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ปลอดภัยในชีวิตและ ปลัดเทศบาล

และเทศกาลอ่ืนๆ และสูญเสียชีวิต  เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอ่ืน ๆ ฯลฯ ทรัพย์สิน

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ เพ่ือเป็นการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม จัดการฝึกซ้อมรับสถานการณ์ด้านสาธารณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง ท าให้มีเจ้าหน้าท่ี ส านัก
อัคคีภัย รับสถานการณ์หากเกิดเหตุภัยพิบัติ ภัยต่าง ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล พอใจผู้เข้าร่วม ท่ีมีความพร้อมรับสถาน ปลัดเทศบาล

ด้านต่างๆ โครงการ การณ์หากภัยพิบัติ
เกิดข้ึนจริง

6 โครงการจัดระเบียบทางด้านจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต จัดระเบียบทางด้านจราจรให้เกิดความ 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ ส านัก
ให้เกิดความเรียบร้อยทางด้านการ และทรัพย์สินของประชาชน    เรียบร้อยทางด้านการจราจร ริมถนน (งบเทศบาล) พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัยในการ ปลัดเทศบาล ,
จราจรหมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี และหมู่ ชมะนันทน์ท้ังสองข้างและถนน ค.ส.ล. เส้นทาง ใช้ยานพาหนะ กองช่าง

ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เทศบาล ซอย 11 บริเวณตลาดนัดบ้านแดง
 และบริเวณตลาดบ้านส าพันตาราย

ละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

7 โครงการติดต้ังกระจกโค้งเพ่ือส่อง เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้ ติดต้ังกระจกโค้งตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ภายใน 60,000 ร้อยละความ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ส านัก
ทางโค้งจุดเส่ียงถนนภายในเขต ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความ เขต เทศบาลต าบลนาดี จ านวน 5 ชุมชน (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ได้รับความปลอดภัยใน ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลนาดี สะดวกและปลอดภัย ชีวิตเพ่ิมข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 75
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  แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
8 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบและกระจก 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละความ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ ส านักปลัด

และกระจกโค้ง ทดแทนของเดิมท่ีช า และให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ โค้งเพ่ิมตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ทดแทน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ถนนได้รับความปลอด เทศบาล
รุดเสียหาย และติดต้ังเพ่ิมเติมตาม ความสะดวกและปลอดภัย ของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย บริเวณทาง ภัยในชีวิตเพ่ิมข้ึน
จุดเส่ียงต่างๆ ของถนนสายหลัก แยก ทางเช่ือม ทางโค้ง หัวเกาะกลาง
และถนนสายรองบริเวณทางแยก ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี 

ทางเช่ือมทางโค้งหัวเกาะกลางถนน จ านวน 5 ชุมชน รายละเอียดตาม
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี  รูปแบบและรายการก าหนด

9 โครงการติดต้ังยางชะลอความเร็วหรือ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยการติดต้ังยางชะลอความเร็ว 114,700 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยางลูกระนาด ถนนลาดยางและถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว0.50   (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ใช้ สะดวกปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสาย ของประชาชน เมตร สูง  0.05  เมตร  ต่อ  1  ช้ิน  เส้นทาง ในการใช้ยานพาหนะ

หลักทางสายรองถนนสายต่างๆ ยึดติดกับพ้ืนผิวจราจรตลอดแนวความ
ภายในเขตเทศบาล ต าบลนาดี  5 กว้างของพ้ืนผิวจราจรในแต่ละจุดแต่
ชุมชน ตามจุดเส่ียงจากการใช้ภาย ละสายทาง รายละเอียด
รถยนต์รถจักยานยนต์ด้วยความเร็ว
ในเขตชุมชนจ านวน 10 จุด เพ่ือ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในชุม

10  โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 500,000 520,000 520,000 520,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
(CCTV)ตามจุดเส่ียงต่างๆของถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน  (CCTV) แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะดวกปลอดภัยใน เทศบาล
สายหลักและถนนสายรองบริเวณ ของประชาชน ภายนอกอาคาร   หมู่ 1,3 ต าบลนาดี จุด ชีวิตและทรัพย์สิน

ทางแยก ทางเช่ือม ทางโค้งหัว เกาะ บริเวณสามแยกประปาเทศบาลต าบลนาดี
กลางถนนภายในเขตเทศบาล ฯ  สามแยกป้อมยามบ้านนาดีหมู่ท่ี1ต าบลนาดี 

ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลนาดี 
และซอยสามแยกหน้าวัดพันธ์ศรี 

11 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 494,600 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลฯ ในชีวิตและทรัพย์สิน  (CCTV) แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะดวกปลอดภัยใน เทศบาล

ของประชาชน ภายนอกอาคาร   หมู่  3 ต าบลนาดี ชีวิตและทรัพย์สิน
และหมู่ท่ี 1,2 ต าบลส าพันตา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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    3.3  แผนงานการศึกษา แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อนประถม จัดท าอาหารกลางวันและจัดซ้ือนมให้ 1,514,547 1,354,810 1,200,989 1,200,989 1,200,989 ร้อยละความพึงพอ นักเรียนมีอาหารกลาง กองการศึกษา

อาหารกลางวันและอาหารเสริม  (นม) และระดับประถมศึกษามีอาหาร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนาดี (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ใจของนักเรียนท่ีได้ วันรับประทาน มีนมด่ืม

กลางวันรับประทานและมีนมด่ืม รับอาหารและนม ทุกวันท าให้มีสุขภาพ

ทุกวัน ตลอดปีการศึกษา ร่างกายแข็งแรง

2 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อนประถม จัดท าอาหารกลางวันและจัดซ้ือนมให้ 846,017 893,346 822,352 822,352 822,352 ร้อยละความพึงพอ นักเรียนมีอาหารกลาง กองการศึกษา

อาหารกลางวันและอาหารเสริม  (นม) และระดับประถมศึกษามีอาหาร นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ใจของนักเรียนท่ีได้ วันรับประทาน มีนมด่ืม

  กลางวันรับประทานและมีนม รับอาหารและนม ทุกวันท าให้มีสุขภาพ

ด่ืมทุกวัน ตลอดปีการศึกษา ร่างกายแข็งแรง

3 โครงการอาหารกลางวันและอาหาร เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก จัดท าอาหารกลางวัน  และจัดซ้ือนม 558,928 695,252 640,723 640,723 640,723 ร้อยละความพึงพอ นักเรียนมีอาหารกลาง กองการศึกษา

เสริม  (นม) เล็กเทศบาลฯ มีอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์เด็กเล็กเทศบาล จ านวน 1 แห่ง (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ใจของนักเรียนท่ีได้ วันรับประทาน มีนมด่ืม

รับประทานและมีนมด่ืมต่อเน่ือง รับอาหารและนม ทุกวันท าให้มีสุขภาพ

ตลอดปีการศึกษา ร่างกายแข็งแรง

4 โครงการอาหารกลางวันและอาหาร เพ่ือให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล จัดท าอาหารกลางวัน และจัดซ้ือนม ให้กับ 544,290 804,603 1,177,324 1,177,324 1,177,324 ร้อยละความพึงพอ นักเรียนมีอาหารกลาง กองการศึกษา

เสริม (นม) เทศบาลต าบลนาดีมีอาหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ใจของเด็กท่ีได้ วันรับประทาน มีนมด่ืม

กลางวันรับประทานและมีนมด่ืม จ านวน 1 แห่ง รับอาหารและนม ทุกวันท าให้มีสุขภาพ

ต่อเน่ือง ตลอดปีการศึกษา ร่างกายแข็งแรง

5 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดสรรให้ศูนย์เด็กเล็กของ จัดสรรเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการ 633,520 633,520 560,820 560,820 560,820 ร้อยละความ จะท าให้เด็กปฐมวัยได้รับ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลนาดี เทศบาลท่ีได้รับถ่ายโอนจากส่วน ครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 , ค่าเล่าเรียนบุตร (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน การเตรียมความพร้อมด้าน

ราชการและท่ีเทศบาลจัดต้ังเอง และค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ร่างกายอารมณ์และสังคม

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน 98,200 116,200 116,200 116,200 116,200 ร้อยละความ เด็กอนุบาลได้รับการ กองการศึกษา

การศึกษาของท้องถ่ิน ศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาล ศึกษา, ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 7,200 บาท, (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน เรียนการสอนท่ีดีท้ัง

เทศบาลต าบลนาดี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้,ค่าใช้จ่าย ด้านร่างกาย จิตใจ

ในการพัฒนาข้าราชการครู , ค่าใช้จ่ายการ และสติปัญญา

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและค่าใช้จ่ายในการ

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
7 โครงการจ่ายเงินเดือนครูและค่าจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของครู จ่ายเป็นเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ เงินค่า 1,656,480 1,727,280 1,738,140 1,738,140 1,738,140 ร้อยละความ เด็กอนุบาลได้รับการ กองการศึกษา

ประจ าในการจัดการศึกษาของโรง หรือพนักงานจ้างของโรงเรียน ตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพนักงาน (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, ส าเร็จของงาน เรียนการสอนท่ีดีท้ัง
เรียนในสังกัด อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี จ้าง เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและ งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) ด้านจิตใจร่างกาย

เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง และสติปัญญา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาโดยไม่ ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 260,360 251,870 653,820 653,820 653,820 ร้อยละความ เด็กอนุบาลได้รับการ กองการศึกษา
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน เสียค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนอนุบาล ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การ (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน เรียนการสอนท่ีดีท้ัง

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เทศบาลต าบลนาดี เรียนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและค่า ด้านจิตใจร่างกาย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสติปัญญา

9 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือเป็นการจัดการศึกษา ของศูนย์ ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน, 238,940 234,380 234,380 234,380 ร้อยละความ เด็กได้รับการเรียนการ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลนาดี (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การ (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน สอนท่ีดีท้ังด้านร่างกาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เรียน,ค่าเคร่ือง แบบนักเรียนและค่า  จิตใจและสติปัญญา

กิจกรรม    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

10 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ จัดซ้ือส่ือการเรียน การสอนให้กับโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง เด็กอนุบาลเทศบาล กองการศึกษา
และพัฒนาการ อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, (งบเทศบาล, มือเคร่ืองใช้ ได้รับการเรียนรู้ท่ี

งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน) ท่ีจัดหา แปลกใหม่

11 โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ,วันไหว้ครู,วันพ่อ, 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความพึง เด็กเล็กในศูนย์ฯ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี วันแม่ ,วันเด็ก, การสอนภูมปัญญา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ได้รับการพัฒนาท้ัง

ชาวบ้าน ฯลฯ โครงการ ทางด้านร่างกายจิต
ใจและสติปัญญา

12 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพ่ือเสริมทักษะ การเรียนรู้ จัดซ้ือส่ือการเรียน การสอนให้กับศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง เด็กก่อนวัยเรียนจะ กองการศึกษา
และพัฒนาการ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ี ได้รับการเรียนรู้ท่ี

จัดหา แปลกใหม่

13 โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือรับรองแขกท่ีมาร่วมงาน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าอาหาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอ แขกและผู้มีเกียรติท่ีมา กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม ร่วมงานได้รับความ

โครงการ สะดวกสบาย

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี จัดซ้ือเซตปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเคร่ือง เด็กเล็กในศูนย์ได้รับ กองการศึกษา
ทางการแพทย์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา การปฐมพยาบาลเบ้ือง

ต้นก่อนน าส่งโรง
พยาบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
15 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเด็กเล็ก จ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กเล็กในศูนย์ 222,000 222,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เด็กในศูนย์ฯ กองการศึกษา

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม ได้รับความสะดวก
นาดีและเป็นการแบ่งเบาภาระ โครงการ สบายในการมาศูนย์ฯ

ของผู้ปกครอง และเดินทางกลับบ้าน

16 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมการแสดงการแข่งขัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา
ส าหรับเด็กเยาวชน และเน้นการให้ การประกวดต่างๆ  มีการแจกของขวัญ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ความสนุกสนานร่ืนเริง
ความส าคัญกับเด็กเยาวชน  ซ่ึงเป็น รางวัล การจัดดนตรี และการแสดงต่างๆ โครงการ

ก าลังของชาติในอนาคต ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมงาน

17 โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง ท าให้บุคลากรของเทศบาล กองการศึกษา
ในงานมหกรรมการจัดการ ศักยภาพและขีดความสามารถในการ   ลูกจ้างของเทศบาล ผู้แทนชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม และผู้น าชุมชนได้มีโอกาส

ศึกษาท้องถ่ิน จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  และเด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
ท้องถ่ินให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการศึกษา

18 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ คณะกรรมการบริหารศูนย์  ผู้ดูแลเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง ท าให้การจัดการเรียน กองการศึกษา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ศึกษาและบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม การสอนของศูนย์พัฒ

เทศบาลต าบลนาดี ด้านการศึกษา เก่ียวข้องด้านการศึกษาทุกคน โครงการ นาเด็กเล็กเทศบาลฯ
เป็นมีประสิทธิภาพ

19 โครงการทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง ท าให้เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษา
(เรียนรู้นอกสถานท่ี) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม พัมนาศักยภาพด้านการ

เทศบาลฯ และผู้เก่ียวข้องทุกคน โครงการ เรียนรู้จากสถานท่ีจริง

20 โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง ท าให้เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม พัมนาศักยภาพด้านการ

เทศบาลฯ และผู้เก่ียวข้องทุกคน โครงการ เรียนรู้จากสถานท่ีจริง

21 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความพึง ท าให้ครูโรงเรียนฯและครู กองการศึกษา
ของครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา

ต าบลนาดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลนาดี และผู้ท่ีเก่ียวข้อง โครงการ ศักยภาพให้มีความรู้ความ
เทศบาลต าบลนาดี สามารถเพ่ิมข้ึน

22  โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ค่าอินเตอร์ 116,200 ร้อยละความ เด็กอนุบาลและประถม กองการศึกษา
ศึกษาท้องถ่ิน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เน็ต 7,200 บาท, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน ศึกษาได้รับการเรียน

ต าบลนาดี เรียนรู้,ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครู, การสอนท่ีดีท้ังร่างกาย

และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จิตใจและสติปัญญา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
23 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ินของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี
เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
นาดี ด าเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียน

พอเพียงท้องถ่ิน

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน ของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลนาดี

    50,000    
(งบเทศบาล)

ร้อยละความ ส าเร็จ
ของงาน

เด็กนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาเศรษกิพอเพียง

เพ่ิมมากข้ึน

กองการศกึษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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    3.4  แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ประชาชนในชุมชนได้รับ กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า ก าเนินและจ้างเหมาฉีดสุนัขในเขตเทศบาลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ภูมิคุ้มกันปลอดภัยจาก และส่ิงแวดล้อม
โรคพิษสุนัขบ้า

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค จัดซ้ือทรายอะเบท สารเคมีก าจัดยุงลาย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความ ประชาชนในชุมชนได้รับ กองสาธารณสุข
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกมิให้ระบาดในชุมชน และจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ภูมิคุ้มกันปลอดภัยจาก และส่ิงแวดล้อม

โรคไข้เลือดออก

3 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือป้องกัน ควบคุมการแพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนได้รับ กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก เลือดออก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ภูมิคุ้มกันปลอดภัยจาก และส่ิงแวดล้อม

โรคไข้เลือดออก

4 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนมีความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ เยาวชนและประชาชน กองสาธารณสุข
เก่ียวกับโรคเอดส์ ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียว และส่ิงแวดล้อม

กับการป้องกันโรค

5 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค จัดซ้ือน้ ายาป้องกันโรคไข้หวัดนก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ จัดซ้ือน้ ายาป้องกันโรค กองสาธารณสุข
ไข้หวัดนก ไข้หวัดนกไม่ให้ระบาดในชุมชน และจ้างเหมาฉีดป้องกันโรคไข้หวัดนก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ไข้หวัดนกและจ้างเหมา และส่ิงแวดล้อม

ฉีดป้องกันโรคไข้หวัดนก

6 โครงการสนับสนุนการบริการ เพ่ือสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จัดสรรเงินอุดหนุนให้ อสม.ด าเนินการร่วมกับ 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 ร้อยละความ อสม.ได้รับการสนับ กองสาธารณสุข
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลต าบลนาดี คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชนละ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส าเร็จของงาน สนุนการด าเนินงาน และส่ิงแวดล้อม

7,500 บาท  รวม  5  ชุมชน ในเขตเทศบาล

7 โครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุข เพ่ือเป็นการด าเนินการจัด ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขชุมชน  ร้ัว 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้รับ กองสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนเทศบาลต าบลนาดี กิจกรรมต่าง ๆและให้บริการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน บริการทางด้านสาธารณ และส่ิงแวดล้อม

พร้อมขยายเขตไฟฟ้าบริเวณท่ีราช ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 ศูนย์ สุขได้อย่างท่ัวถึง
พัสดุ(สถานีอนามัยเก่า) ม.3 ต.นาดี ท่ัวไป รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

 และม.1 ต.ส าพันตา

8 โครงการดูดล้างท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ขนาด  1.00 ×  1.00  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้มี กองสาธารณสุข
สายหลังบ้านนางชูศรี โมรา ถึง ถนน ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ความยาว  129  เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สภาพแวดล้อมท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

 คสล. ก าแพงวัดรัตนเนตตาราม รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้อย่างท่ัวถึง
 (ม.1 ต.ส าพันตา)

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือใช้ในการควบคุมและป้องกัน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน  2  เคร่ือง 118,000 ร้อยละความ ประชาชนในชุมชนได้รับ กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ภูมิคุ้มกันปลอดภัยจาก และส่ิงแวดล้อม

โรคไข้เลือดออก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
9 โครงการดูดล้างตะกอนดิน , ทรายเศษ  เพ่ือพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ขนาดท่อระบายน้ า Ø 1.00 เมตร บ่อพักน้ า 240,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้มี กองสาธารณสุข

วัชพืชท่ีอุดตันภายในท่อระบายน้ าคอน ในเขตเทศบาลต าบลนาดี 19  บ่อ  รวมความยาว  480  เมตร (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สภาพแวดล้อมท่ีดี และส่ิงแวดล้อม
กรีตเสริมเหล็ก สายแยกปากซอย 27 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ได้อย่างท่ัวถึง
บ้านนางล าไย   มณีเสวตร  ถึงบ้าน

นายบุญมา  กองขันธ์ หมู่ท่ี  1 
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

10 โครงการดูดล้างตะกอนดิน,ทราย,เศษวัช เพ่ือพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ดูดล้างท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 635,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้มี กองสาธารณสุข
พืช ท่ีอุดตันภายในท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลต าบลนาดี เมตร  พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 106 บ่อ (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สภาพแวดล้อมท่ีดี และส่ิงแวดล้อม
ท้ังสองข้างทางสายถนนลาดยางส่ีเลน รวมความยาว 1,270 เมตร ได้อย่างท่ัวถึง

บ้านส าพันตาแยกถนนชมะนันทน์สาย  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
3290บริเวณสามแยกหนองแคนถึง
บริเวณสามแยกบ้านนางประหยัด 

คอยเอ้ือชาติ หมู่ท่ี 1, 2 ต าบลส าพันตา
 อ าเภอนาดี

11 โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่และปลูกฝัง หมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้การรักษาความ กองสาธารณสุข
3 RS  ตามแนวทางประชารัฐ จิตส านึก การรักษาความสะอาดในเขต (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ สะอาดเป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากร ประสิทธิภาพและท าให้
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเป็นเมืองท่ีน่าอยู่

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก เพ่ือส ารวจข้อมูลและขับเคล่ือน ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 87,012 87,012 87,012 87,012 87,012 ร้อยละความ ประชาชนและสัตว์ กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก  และข้ึนทะเบียน 14,502 บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ปลอดภัยจากโรค และส่ิงแวดล้อม

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือ พิษสุนัขบ้า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขับเคล่ือนโครงการ 72,510 บาท

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

13 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก จัดเตรียมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า โดยอุดหนุนส านักงานปศุสัตว์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ ประชาชนและสัตว์ปลอด กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดูแลสุนัขและแมวจรจัดท่ีศูนย์พักพิง จังหวัดปราจีนบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา สุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปราจีนบุรี
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

14 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ กองสาธารณสุข
/คณะกรรมการชุมชน  ด าเนินการ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน คณะกรรมการชุมชนได้ และส่ิงแวดล้อม

ตามโครงการพระราชด าริด้าน คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน/ชุมชนละ รับการสนับสนุนการ
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลต าบลนาดี  20,000 บาท รวม 5  หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินงานในเขตเทศบาล

15 โครงการจัดซ้ือตู้เย็นเพ่ือเก็บรักษาวัคซีน เพ่ือเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพและมี จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 1  เคร่ือง 14,700 ร้อยละความ ประชาชนในชุมชนได้รับ กองสาธารณสุข
ใช้งานได้ตามอายุของวัคซีน ขนาด 9 คิวบิคฟุต (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ภูมิคุ้มกันปลอดภัยจาก และส่ิงแวดล้อม

โรคต่างๆ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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    3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ  จ านวน  1,318   คน 12,852,000 12,817,200 13,272,000 13,272,000 13,272,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายและคนพิการ ส านัก
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ  จ านวน    275    คน (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ใจของผู้ได้รับ ได้รับความช่วยเหลือ ปลัดเทศบาล

ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  15     คน ความช่วยเหลือ โดยต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ  ฯลฯ

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค -บริโภค เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ส านัก
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล  5  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ได้รับสวัสดิการท่ีดี ปลัดเทศบาล

ความช่วยเหลือ

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ เพ่ือจัดการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ  -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือส่ิงจ าเป็นส าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ ส านัก
สังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย   ผู้ไร้ท่ีพ่ึง     ก่อสร้าง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของประชา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ท่ีพ่ึงผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ปลัดเทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  และการ     ชนผู้ได้รับคัดเลือกหรือประชาชนผู้มี ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสาธารณะ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ก่อสร้าง     รายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาส   ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ช่วยเหลือ  -  จัดจ้างแรงงานเพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่ บรรเทาความเดือดร้อน

ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีพ  อาศัยของผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
 เคร่ืองอุปโภค บริโภค ฯลฯ  -  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเช่น 

    อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้พิการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ เช่น หูฟัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้พิกการได้รับความช่วย ส านักปลัด
ขาเทียมอุปกรณ์ช่วยเดิน ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ เหลือสงเคราะห์และ เทศบาล

ความช่วยเหลือ ได้รับสวัสดิการท่ีดี

5 โครงการจัดซ้ือรถเข็นผู้พิการ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้พิการ จัดซ้ือรถเข็นผู้พิการ  ชนิดน่ัง 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 ร้อยละความพึงพอ ผู้พิกการได้รับความช่วย ส านักปลัด
จ านวน  5  คัน  คันละ  6,500  บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ เหลือสงเคราะห์และ เทศบาล

ความช่วยเหลือ ได้รับสวัสดิการท่ีดี

6 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด เพ่ือสนับสนุนกิจการของส านักงานเหล่า อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
ปราจีนบุรี กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สงเคราะห์ช่วยเหลือจาก เทศบาล

ความช่วยเหลือ เหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี

7 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เพ่ือดูแลช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาดี 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุท่ียังขาดผู้ดูแลได้รับ ส านัก
ให้มีคุณภาพท่ีดีข้ัน  และสามารถ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ การช่วยเหลือดูแลและ ปลัดเทศบาล

ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้ ความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงสวัสดิการของ
อย่างปกติสุข รัฐได้อย่างท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 83



84

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
8 โครงการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณ เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมด้าน ส านัก

ภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต่าง ๆ ,กิจกรรมฝึกอาชีพ,กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกัน ปลัดเทศบาล
ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และกิจกรรมนันทนาการ

9 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคม จัดกิจกรรมต่างๆ  การแสดงของผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุได้แสดงออกและ ส านัก
และครอบครัว ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและ การมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ปลัดเทศบาล

ส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแล จ านวน  500  คน
ผู้สูงอายุให้มากข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 84



85

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่ีดินสาธารณะ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ ถมดินปรับระดับพ้ืนท่ีภายในบริเวณพร้อม 1,000,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนสามารถมาเรียนรู้ กองช่าง

ประโยชน์ (ป่าช้า ม.1 ต าบลส าพันตา) พอเพียงของเทศบาลต าบลนาดี ปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 หลัง ขุดสระน้ า (งบเทศบาล) ใจของเกษตรกร และน าไปประกอบอาชีพ

1 บ่อ แบ่งโซนพ้ืนท่ีจัดท าแปลงเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และครอบครัว

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก าลัง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ 800,000 ร้อยละความ ท าให้เยาวชนประชาชนมี กองช่าง

บริเวณท่ีราชพัสดุ (สถานีอนามัยเก่า) กาย พักผ่อนและจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ

ออกก าลังกาย ร้ัวก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สถานท่ีออกก าลังกายมีสุข

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ของชุมชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ภาพร่างกายแข็งแรงมีท่ี

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด พักผ่อนหย่อนใจ และจัด

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

ของชุมชน

3 โครงการจัดซ้ือเสาหลักเขตคอนกรีตเสริม เพ่ือใช้ติดต้ังตามแนวเขตทางหลวงสาย
หลัก

จัดซ้ือและติดต้ังเสาหลักเขต ค.ส.ล.ตามแนว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา กองช่าง

เหล็ก เทศบาลต าบลนาดี และสายรอง และแนวแบ่งเขตการ
ปกครอง

เขต ภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี จ านวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน บนท้องถนนสามารถรู้เขต

ท้องท่ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  5 ชุมชน ขนาดกว้าง 0.15 เมตร สูง 1.00 การปกครอง

 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 400 ต้น

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

4 โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจรถนนลาด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยางสายถนนชมะนันทน์ 3290 ช่วง กม ทรัพย์สินของประชาชน ยาวประมาณ 1,000 ม. (หรือมีพ้ืนท่ีตีเส้น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะดวกปลอดภัยในการใช้

.8+000 ถึง กม.10+000 หมู่ท่ี 3,4 จราจรประมาณ 1,300 ตารางเมตร) ยานพาหนะ

ต าบลนาดี, หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

 อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

5 โครงการทาสีคันหินคอนกรีตขอบทาง เพ่ือบ่งบอกถึงแนวเขตห้ามจอดรถ 
ห้ามหยุด

ทาสีคันหินคอนกรีตขอบทางและเกาะกลาง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และคันหินคอนกรีตเสริมเหล็กเกาะกลาง รถและแสดงความชัดเจนของเส้นขอบ
ทาง

ถนนพร้อมการตีแถบสีขอบทางและเกาะกลาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะดวกปลอดภัยในการ

ถนนพร้อมการตีแถบสีขอบทาง และ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ใช้ยานพาหนะ

เกาะกลาง ถนนลาดยางส่ีเลน 

 ภายในเขตเทศบาล ต าบลนาดี

    3.6  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

6 โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขต เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน ทาสีตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาล 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความสะ กองช่าง

เทศบาลต าบลนาดี ชีวิตและทรัพย์สินของ ต าบลนาดี  สายหลัก  สายรอง  ภายใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ดวกปลอดภัยในการ

ประชาชน เขตเทศบาล  5  หมู่บ้าน  รายละเอียดตาม ใช้ยานพาหนะ

รูปแบบและรายการก าหนด

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีขับข่ี ขยายพ้ืนผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร   72,000,000 72,000,000 72,000,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนท่ีขับข่ีรถ อบจ.ปราจีนบุรี

จราจรถนนลาดยางสายบ้านสระแท่น – รถจักรยานมีความปลอดภัย เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางท้ังสองข้าง (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ส าเร็จของงาน จักรยานมีความปลอดภัย เทศบาล ต.นาดี

บ้านสระดู่ ช่วง กม.0+000 - ประมาณ  เหมาะกับการออกก าลังกาย  เพ่ือให้มีช่องทางสามารถขับข่ีรถจักรยานได้ ในการสัญจรไปมาในเวลา อบต.นาดี

กม.5+717 รวมความยาวประมาณ ไปมาในเวลากลางคืนมีความ  พ้ืนผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลางคืนมีความสะดวกและ

5,717 เมตร หมู่ท่ี 3,6,13  ต าบลนาดี สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต หนา 0.05 เมตร พร้อมงานติดต้ังไฟฟ้า มีความปลอดภัยในชีวิต

อ าเภอนาดี และทรัพย์สิน แสงสว่างในสายทาง รายละเอียดตามรูป และทรัพย์สิน

แบบและรายการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรีก าหนด

8 โครงการติดต้ังยางชะลอความเร็ว  เพ่ือป้องกันการเกิด โดยการติดต้ังยางชะลอความเร็ว จ านวน 33 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 ร้อยละความส าเร็จ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หรือยางลูกระนาดถนนลาดยางและถนน อุบัติเหตุภายในชุมชน  จุด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของงาน ความสะดวกปลอดภัย

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสายหลัก  สูง 0.05 เมตร ต่อ 1 ช้ิน ยึดติดกับผิวจราจร ในการใช้ยานพาหนะ

ทางสายรองถนนสายต่างๆ ภายในเขต ตลอดแนวความกว้างของผิวจราจรใน

เทศบาล  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละจุด รายละเอียดตามรูปแบบ

ตามจุดเส่ียงภายในชุมชนเทศบาลต าบล และรายการก าหนด

นาดี 5 ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 86



87

    3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดพัฒนาศึกษาดูงานปรับ เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภา จัดทัศนศึกษาดูงานแบบขบวนการมีส่วนร่วม 100,000 250,000 250,000 280,000 280,000 ร้อยละความพึงพอ เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภา ส านัก

วิสัยทัศน์    เพ่ือเสริมสร้าง พนักงานลูกจ้างได้ร่วมท ากิจกรรม แก่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานลูกจ้าง ผู้น าชุมชน ปลัดเทศบาล

ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน กับกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้น า กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้รับ

ชุมชน. กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน สมาชิก ประสบการณ์จริง เพ่ือน ามา

 อปพร. ฯลฯ ปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการอบรมเยาวชนและประชาชน เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนและ อบรมเยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 80,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เยาวชนและประชาชน ส านัก

ร่วมกันประหยัดพลังงาน ประชาชนในการร่วมกันประหยัด ในเขตเทศบาล  จ านวน  1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตส านึกในการช่วยกัน ปลัดเทศบาล

พลังงาน ประหยัดพลังงานของชาติ

3 โครงการร่วมใจ "คนไทยต้องไม่โกง" เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดและ จัดฝึกอบรม สัมมนา ข้าราชการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 80,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม ส านัก

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี มีความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตส านึกคุณธรรมจริย ปลัดเทศบาล

ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต ธรรมและค่านิยมท่ีถูกต้อง

คอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน ของสังคมคือ "คนไทย

ต้องไม่โกง"

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือแผยแพร่ความคิดในการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาล 15,000 15,000 15,000 15,000 18,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ส านัก

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสมานฉันท์รัก ปลัดเทศบาล

ผนึกพลังคนไทยในชาติให้เป็นหน่ึง และสามัคคี

เดียว

5 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดี จัดฝึกอบรมหรือประชุมช้ีแจงหรือจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน มีความรัก ส านัก

งามในการอยู่ร่วมกันอย่าง ต่าง ๆ ในการสร้างความปรองดอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ และสามัคคีภายในชุมชน ปลัดเทศบาล

สมานฉันท์ สมานฉันท์ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และสังคมมีความสงบสุข

6 โครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเส่ียง เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มเส่ียงได้ฝึก จัดฝึกอบรมแก่เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เยาวชนมีคุณภาพและ ส านักปลัด

ระเบียบวินัยได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน จ านวน 1 คร้ังต่อปี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ ยอมรับในสังคม เทศบาล

 ความสามัคคีในหมู่คณะและได้รับ

ความรู้ทางด้านต่าง ๆ

7 โครงการจัดท าแปลงสาธิตการเกษตร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก่ จัดท าแปลงสาธิตการเกษตรโดยขอใช้พ้ืนท่ี 1,000,000 700,000 500,000 300,000 400,000 ร้อยละของประชา นักเรียน เยาวชน และประ ส านัก

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน เยาวชน และประชาชน โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมป์ ในการด าเนินการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชนท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน ชาชน ท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ ปลัดเทศบาล

ท่ัวไป ในเขตเทศบาล ประมาณ 12 ไร่ สามารถน าไปประกอบอาชีพ

และครอบครัว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.03
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
8 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและ จัดกิจกรรมตามโครงการแก่สมาชิกใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ สามารถสร้างความสัมพันธ์ ส านัก

เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัวในเขตเทศบาลต าบลนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจครอบครัวท่ีเข้า ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน ปลัดเทศบาล
ครอบครัวและเพ่ือให้สมาชิกในครอบ จ านวน 1 คร้ัง ร่วมโครงการ ครอบครัวและคนในครอบ
ครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ครัวถึงความส าคัญได้รับ

สถาบันครอบครัว การปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี

9 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการช่วย เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนในชุมชนตระหนัก ส านัก
เหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีท่ีถูก ในชุมชนถึงปัญหาความรุนแรง และ จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ถึงปัญหาความรุนแรง ปลัดเทศบาล
กระท าความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และความคุ้มครองทางกฎหมายและ ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และประชาชนมีความรู้ความ

เฝ้าระวัง ความเข้าใจทางกฎหมาย

10 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดี เพ่ืออุดหนุนอ าเภอนาดีด าเนินการตาม  -  โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ือง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ท าให้การบริการศูนย์เรียนรู้ ส านัก
โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้     มาจากพระราชด าริอ าเภอนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลัดเทศบาล

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
อ าเภอนาดี

11 โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยา เพ่ือติดตามและค้นหาให้ผู้เสพ ผู้ติด ด าเนินการค้นหา (Rex Ray) ในทุกชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ จ านวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ส านัก
เสพติด มารายงานตัวอย่างเต็มใจ ท่ีจะเข้าสู่ และผู้เสพท่ีมารายงานตัวทุกคนได้รับการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลดลงและลดโอกาสการ ปลัดเทศบาล

การบ าบัดรักษาท่ีเหมาะสมใน บ าบัดอย่างเหมาะสม กลับไปใช้ยาเสพติดอีกคร้ัง
สถานท่ีรับการบ าบัดรักษา

12 โครงการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบ าบัด ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้วทุกคนร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ปัญหาการแพร่ระบาดของ ส านัก
กลับไปเสพซ้ า บ าเพ็ญประโยชน์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยาเสพติดลดน้อยลง ปลัดเทศบาล

ตามล าดับ

13 โครงการคืนสู่สังคมอย่างอบอุ่น เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้ผ่านการ จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ผ่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้ผ่านการบ าบัดสามารถใช้ ส านัก
บ าบัดท่ีจะกลับสู่สังคมอย่างมี การบ าบัดทุกคน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง ปลัดเทศบาล

ความสุข ปกติสุขและมีรายได้เพียง
พอท่ีจะเล้ียงชีพโดยไม่เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

14 โครงการจัดอบรมเด็กเยาวชนและ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ จัดอบรมให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ เด็กเยาวชนและประชาชนมี ส านัก
ประชาชนให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด ยาเสพติดและปลูกฝังจิตส านึกให้เกิด ประชาชน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ความรู้ความเข้าใจเก่ียว ปลัดเทศบาล

ปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ความตระหนักแก่เด็กเยาวชนและ กับโทษของของยาเสพติด
ประชาชนภายในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
15 โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุดหนุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ ท าให้คนในชุมชนกองทุน ส านัก

ชุมชนเชิงคุณภาพโดยรวมพลังของ แผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน แม่ของแผ่นดินเกิดความรัก ปลัดเทศบาล
ชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดและ และสามัคคีหล่อหลอมแนว

ฟ้ืนฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน ความคิดอุดมการณ์ร่วม
 ชุมชน ให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน ของชุมชน

16 โครงการอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาดี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไข  -  โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ สามารถให้ความรู้และ ส านัก
ปัญหายาเสพติด     ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ป้องกันการแพร่ระบาด ปลัดเทศบาล

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ของยาเสพติด
    แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอ าเภอนาดี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
    ต้านยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -  โครงการจัดระเบียบสังคมแก้ไขปัญหา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
    ยาเสพติดแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
    /ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเส่ียง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

17 โครงการสร้างจิตส านึกเยาวชนในการ เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจใน จัดฝึกอบรมเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เยาวชนมีความรู้ กอง
ใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าใจในการใช้พลัง การศึกษา

ประสิทธิภาพ งานอย่างคุ้มค่า

18 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนส่งเสริม ด าเนินการตาม "โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนสามารถ กอง
ของชุมชนโดยการน าความ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน" (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ พ่ึงตนเองได้โดยการเสริม การศึกษา

หลากหลายทางวัฒนธรรม การมีศิล แรงซ่ึงกันและกันในวงจร
ธรรม จริยธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความย่ังยืนท่ีต่อเน่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา

บูรณาการให้เกิดสันติสุขอย่างย่ังยืน

19 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือปลูกจิตส านึกในการป้องกันและ เยาวชน ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ เยาวชนและประชาชน กองสาธารณสุข
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) แก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้ ประชาชนท่ัวไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และสามารถ และส่ิงแวดล้อม

เยาวชนและชุมชนจัดกิจกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของ
สร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ ยาเสพติด

เก่ียวกับการป้องกันสาร
เสพติดในเยาวชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

20 โครงการดูแลและติดตามภายหลังการ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบ าบัด ต้ังคณะท างานฯ ติดตามและให้ค าปรึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ชุมชนยอมรับและให้โอกาส กองสาธารณสุข

บ าบัดรักษา กลับไปเสพซ้ า แก่ผู้ผ่านการบ าบัด  1  คร้ัง/ปี/คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ แก่ผู้ผ่านการบ าบัด และส่ิงแวดล้อม

21 โครงการองค์กรปกครองส่วน เพ่ือน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ จัดท าบ่อธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความ ประชาชนมีคุณภาพ ส านัก

ท้องถ่ินต้นแบบจัดการน้ าตาม พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ขนาด  1.5 ×1.5×1.5  เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ชีวิตและรายได้ดีข้ึน ปลัดเทศบาล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น้ าเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่ายต่อบ่อ บ่อละ 3,000 บาท

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

22 โครงการขุดลอกสระน้ าแยกคลองแสง เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข โดยการขุดลอกสระน้ าลึกเฉล่ีย 8 เมตร 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ ประชาชนสามารถกัก ส านัก

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและแก้ไข  กว้าง 40 เมตร  ยาว 55 ม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เก็บน้ าได้เพ่ิมข้ึนและ ปลัดเทศบาล

ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ท าการเกษตร ได้ดีข้ึน

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายด้วย เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนรู้จักใช้ กอง

การเต้นเพ่ือความแข็งแรง ร่างกาย  และความแข็งแรง ต าบลนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พึงพอใจผู้เข้า เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษา

ให้กับประชาชน ร่วมโครงการ  เสริมสร้างสุขภาพพลานา

มัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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    3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมปลูกจิตส านึกในเร่ือง เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและ จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เยาวชนและประ ส านัก

ความปลอดภัยส่งเสริมวินัยจราจร ประชาชนมีความรู้และตระหนักใน ให้เยาวชนและประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ชาชนในเขตเทศบาลรู้จัก ปลัดเทศบาล

เร่ืองความปลอดภัยในการ การใช้รถ ใช้ถนนอย่าง

ใช้รถใช้ถนน ปลอดภัย

2 โครงการอุดหนุนวัดพันธ์ศรี เพ่ือให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม  -  โครงการกวนข้าวทิพย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ ท าให้เยาวชนถือปฏิบัติตาม กอง

หลักธรรมะในการด ารงชีวิตและให้  -  โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส าเร็จของงาน หลักธรรมะในการด ารงชีวิต การศึกษา

ความรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และให้ความรู้เร่ืองคุณธรรม

เพ่ือให้เกิดความสุขในชีวิตประจ าวัน จริยธรรม  เพ่ือให้เกิดความ

สุขในชีวิตประจ าวัน

3 โครงการอุดหนุนวัดโพธ์ิศรีจัดงานแห่ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี อันดี  - จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

เทียนเข้าพรรษาในเขตเทศบาลฯ งามของไทย  - ประชาชนได้ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รักษาประเพณีสืบสานวัฒน การศึกษา

   อย่างท่ัวถึง ธรรมอันดีงามให้คงอยู่

สืบต่อไป

4 โครงการอุดหนุนวัดผาสุขไพบูลย์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

งานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้าง  ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รักษาประเพณีสืบสานวัฒน การศึกษา

เอกลักษณ์ของไทย ธรรมอันดีงาม

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัดโพธ์ิศรี เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สนับสนุนอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความ นักเรียน นักศึกษาสามารถ กอง

โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน ความเข้าใจในหลักธรรมทาง ในโรงเรียนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน หลักธรรมทางศาสนาไปปรับ การศึกษา

โรงเรียน พระพุทธศาสนา ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่า'

เหมาะสม

6 โครงการเข้าวัด  ฟังธรรม  อบรมธรรมะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ จัดอบรมธรรมะให้แก่ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ ให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม กอง

วัฒนธรรมอันดีงาม  และปลูกฝังจิตใจ ท่ัวไปในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม หลักธรรมะในการด ารงชีวิต การศึกษา

ให้ความรู้เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้เร่ืองคุณธรรมจริย

และให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลัก ธรรมเพ่ือให้เกิดความสุขใน

ธรรมะในการด ารงชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 91



92

แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
7 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ เยาวชนและประชาชน กอง

และเพ่ิมภาพรู้ให้แก่เยาวชนและ ให้แก่เยาวชนและประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม มีคุณธรรมและจริยธรรม การศึกษา

ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

มีสุขภาพจิตดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี

8 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง
ในเขตเทศบาล ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้าง โดยมีกิจกรรมต่างๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม การรักษาประเพณีสืบสาน การศึกษา

เอกลักษณ์ของไทย โครงการ วัฒนธรรมอันดีงามให้คง
ร่วมในการรักษา

9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ อยู่สืบต่อไปประชาชนมีส่วน กอง
ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม การศึกษา

เอกลักษณ์ของไทย โครงการ อันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

10 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดงานวันข้ึนปีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง
ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม การรักษาประเพณีสืบสาน การศึกษา

เอกลักษณ์ของไทย โครงการ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
สืบต่อไป

11 โครงการอุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาให้เจริญ โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ เป็นแหล่งท่องเท่ียวของ กอง
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี) รุ่งเรืองเป็นท่ีพ่ึงทางใจของ คร้ังท่ี  32  ประจ าปี  2561 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีม่ันคง การศึกษา

ประชาชนท่ัวไปและส่งเสริมการ และย่ังยืนตลอดไป
ท่องเท่ียวของจังหวัด

12 โครงการอุดหนุนอ าเภอนาดีในการจัด เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความ  -  จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยะมหาราช , 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กองการ
งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา      วันเฉลิมพระชนมพรรษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ในการแสดงความจงรักภักดี ศึกษา

วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์และเพ่ือสืบทอด       12 สิงหามหาราชินี  ฯลฯ ต่อชาติศาสนาพระมหา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  -  จัดงานประเพณีและงานส าคัญทางศาสนา กษัตริย์และสืบทอด

    เช่น วันข้ึนปีใหม่ , วันสงกรานต์  ฯลฯ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
 -  การจัดงานวันผู้สูงอายุ

13 โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และค่าใช่จ่ายต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง กองการ
และงานส าคัญของชาติ และการถวายความจงรักภักดีต่อ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วม ศาสนาและมีความ ศึกษา

สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธีต่างๆ โครงการ จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 92
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

14 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ในการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้มีโอกาสแสดง กองการ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยาม และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ ความจงรักภักดีและ ศึกษา

มกุฎราชกุมาร โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เทิดพระเกียรติ

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน เพ่ือเผยแพร่รณรงค์และกระตุ้นให้ จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 ร้อยละความพึงพอ เยาวชนและประชาชนท่ัวไป กอง

ยาเสพติด นักเรียนเยาวชนและประชาชนภายใน เซปัคตระกร้อ กีฬาพ้ืนบ้าน ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ หันมาสนใจการเล่นกีฬา การศึกษา

เขตเทศบาล หันมาสนใจการเล่นกีฬา แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมากข้ึนท าใมีสุขภาพ

แทนการม่ัวสุมอันจะน าไปสู่การ ร่างกายแข็งแรงและท าให้

ติดยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

16 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนมี จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง ท าให้เยาวชนและ กอง

ในเขตเทศบาล  จ านวน  5  หมู่บ้าน อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย บาสเกตบอล, วอลเล่ย์บอล ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง การศึกษา

(เสนอโดยชุมชน ม.4 ต.นาดี) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชนรู้จักใช้ กอง

กีฬาประเภทต่างๆ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ท่ีส่วนราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษา

  ลูกจ้างนักเรียน เยาวชน และ และขอความร่วมมือให้จัดส่งเข้าร่วม  เสริมสร้างสุขภาพพลานา

ประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมการแข่งขัน มัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง

กีฬา จังหวัด เขต และระดับประเทศ และห่างไกลยาเสพติด

18 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ เยาวชนและประชาชนใน กอง

ฟุตซอล ทักษะให้แก่เยาวชน  และประชาชน แก่เยาวชน  และประชาชน  ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ เขตเทศบาลท่ีสนใจกีฬา การศึกษา

มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ท่ีสนใจกีฬาฟุตบอล  และฟุตซอล ฟุตบอลและฟุตซอลได้รับ

 ฟุตซอล ไปสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาและเพ่ิมทักษะ

ด้านกีฬาฟุตบอลและ

ฟุตซอลให้สูงข้ึน

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีสถานท่ีเล่น ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 2,795,000 2,795,000 2,795,000 2,795,000 2,795,000 ร้อยละความ ท าให้เยาวชนประชาชนมี กอง

บริเวณท่ีดินสาธารณะประโยชน์  หมู่ท่ี กีฬาออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้ กีฬา ปรับระดับพ้ืนท่ีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สถานท่ีออกก าลังกายมีสุข การศึกษา

1,4 ต าบลนาดี,หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ภายในบริเวณพ้ืนท่ีตามแบบสันนิบาต ภาพร่างกายแข็งแรง

อ าเภอนาดี เทศบาลแห่งประเทศไทยรายละเอียดตามรูป และห่างไกลยาเสพติด

แบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 93
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

20 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อม เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีสถานท่ีพักผ่อน ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความ ท าให้เด็กเยาวชนมีสถานท่ี กอง

อุปกรณ์ ส าหรับเด็กเล่น(ม.1,ม.4 ต.นาดี) หย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับเด็กเล่น  จ านวน   2  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ออกก าลังกายมีสุขภาพ การศึกษา

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด ร่างกายแข็งแรง

21 โครงการอุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้มีโอกาสแสดง กอง

(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี) รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้า ความจงรักภักดีและเทิด การศึกษา

เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 สยามบรมราชกุมารี ร่วมโครงการ พระเกียรติพระมหากษัตริย์

พรรษา  ( 2 เมษายน )

22 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการร่วมเฉลิม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้มีโอกาสแสดง กอง

ชนมพรรษา28 กรกฏาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้า ความจงรักภักดีและเทิด การศึกษา

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมโครงการ พระเกียรติพระมหากษัตริย์

บดินทรเทพยวรางกูร

23 โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้มีโอกาสแสดง กอง

เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสมพระ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้า ความจงรักภักดีและเทิด การศึกษา

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หาท่ีสุดมิได้ เกียรติยศ ทุกประการ ร่วมโครงการ พระเกียรติพระมหากษัตริย์

24 โครงการจัดงานพระราชพิธีบรม เพ่ือแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการร่วม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้มีโอกาสแสดง กอง

ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้า ความจงรักภักดีและเทิด การศึกษา

มหาวชิราลงกรณบดินทร พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ร่วมโครงการ พระเกียรติพระมหากษัตริย์

เทพยวรางกูร  กรณบดินทรเทพยวรางกูร ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

25 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานแสงสีเสียง อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท า 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ ท าให้โครงการสามารถ กอง

จังหวัดปราจีนโครงการแสงสีเสียง เจ้าพระยาอภัยภูเบศร การปกครองจังหวัดปราจีนบุรี  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ด าเนินงานได้อย่างมี การศึกษา

" เจ้าพระยาอภัยภูเบศร"ประจ าปี 2562 ด าเนินการตามโครงการ ประสิทธิภาพ

26 โครงการจัดงานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความจง  -  จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยะมหาราช, 350,000 350,000 350,000 ร้อยละความ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กองการ

 และประเพณีวัฒนธรรม รักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา     23 ตุลาคม, วันคล้ายวันพระราชสมภพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ในการแสดงความจงรักภักดี ศึกษา

พระมหากษัตริย์และเพ่ือสืบทอด 5 ธันวาคม,   12 สิงหาคม  ฯลฯ ต่อชาติศาสนาพระมหา

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  -  จัดงานประเพณีและงานส าคัญทางศาสนา กษัตริย์และสืบทอด

    เช่นการบรรพชา การอุปสมบท ฯลฯ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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    3.9  แผนงานงบกลาง แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าหรือสนับสนุนการจัด ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร ก่อสร้าง จัดท า ป้ายจราจรประเภทต่างๆ , 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง ประชาชนได้รับความ ส านัก
การจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ   แผงหยุดตรวจ , แผงก้ัน ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล มือเคร่ืองใช้ท่ี สะดวกปลอดภัยในการ ปลัดเทศบาล ,

ทรัพย์สินของประชาชน จัดหา ใช้ยานพาหนะ กองช่าง

2 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี สนับสนุนการด าเนินงานและสมทบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับ ส านัก
ชุมชน ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน งบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม สวัสดิการสังคมจากรัฐ ปลัดเทศบาล

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนและส่งเสริม เทศบาลต าบลนาดี กองทุน โดยกระบวนการมึส่วน
การออมของประชาชน ร่วมของประชาชน

3 โครงการจัดการระบบหลัก เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ สมทบเงินเข้าระบบหลักประกันสุขภาพตาม 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละความ กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กองสาธารณสุข
ประกันสุขภาพ สาธารณสุขของหน่วยบริการให้แก่ หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุข (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  กลุ่มผู้พิการฯลฯได้รับ และส่ิงแวดล้อม

กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ ภาพแห่งชาติก าหนดและด าเนินการตาม อย่างท่ัวถึง
พิการ ฯลฯ โครงการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือใช้เป็น เพ่ือให้เทศบาลฯ มีสถานท่ี จัดซ้ือท่ีดินส าหรับใช้เป็นท่ีท้ิงขยะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ เทศบาลฯมีท่ีท้ิงขยะ 
เป็นของ

กองสาธารณสุข
สถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาลฯ ท้ิงขยะมูลฝอยและมีท่ีท้ิง มีจ านวนเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ตนเองเพ่ือจัดการก าจัด

ขยะ
และส่ิงแวดล้อม

ขยะเพียงพอ อย่างถูกวิธีและรองรับ
ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

2 โครงการปรับปรุงสถานท่ีท้ิงขยะ เพ่ือให้เทศบาลฯ มีสถานท่ีท้ิงขยะ
มูล

ปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงขยะและบริเวณโดยรอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เทศบาลฯ มีท่ีท้ิงขยะ กองสาธารณสุข
เทศบาลฯ ฝอยได้ถูกหลักสุขาภิบาลและรถ

ขนขยะ
ขุดลอกบ่อขยะและขยายบ่อเพ่ือน าขยะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เพ่ือจัดการก าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี
และส่ิงแวดล้อม

สามารถเข้า-ออกพ้ืนท่ีได้สะดวก มาก าจัดโดยวิธีฝังกลบ และรองรับปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน

3 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานฝ่าย
สาธารณสุข

จัดซ้ือถังขยะชนิดพลาสติก และถังขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเคร่ือง ท าให้การรักษาความ กองสาธารณสุข
และอุปกรณ์ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชนิดถังยางรถยนต์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา สะอาดเป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพ

4 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน เพ่ือให้เทศบาลมีท่ีเผาขยะมูล ก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน  โดยใช้แก๊ส  LPG 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละความ เทศบาลมีท่ีเผาก าจัด
ขยะอย่าง

กองสาธารณสุข
ปลอดมลพิษของเทศบาลต าบลนาดี ฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและได้ เป็นเช้ืองเพลิง  จ านวน  2  เตา ๆ ละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐาน 4,500,000  บาท

5 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด เพ่ือรักษาความสะอาดในเขต
ชุมชนและ

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ ท าให้การรักษาความ กองสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลต าบลนาดี ตัดหญ้าบริเวณในเขตเทศบาล

ต าบลนาดี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะอาดเป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพและท าให้
เทศบาลเป็นเมืองท่ีน่าอยู่

6 โครงการออกแบบส ารวจระบบการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานฝ่าย
สาธารณสุข

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ ท าให้การรักษาความ
สะอาดถูก

กองสาธารณสุข
 ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ี  15  ไร่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน หลักสุขาภิบาลและไม่มี และส่ิงแวดล้อม

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 96
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ปรับปรุงไหล่ทางถนนทุกสายในเขตเทศบาลฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชา สร้างงานสร้างรายได้ให้ กองช่าง

เทศบาลฯ เทศบาลฯ ให้สะอาดสวยงามเป็น ให้สะอาด ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชนท่ีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนในท้องถ่ิน
พัฒนาเมืองน่าอยู่น่าอาศัย และส่งเสริม พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนและ
ท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เทศบาลต าบลนาดีเป็น

ประชาชนให้ผู้ว่างงานมีงานท า มี เมืองท่ีน่าอยู่และ
ตลอดจนรายได้จับจ่ายใช้สอยเล้ียงครอบครัว สร้างช่ือเสียงให้แก่
ท้องถ่ิน

8 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ เพ่ือให้การปฏิบัติงานฝ่าย จัดซ้ือถังขยะชนิดพลาสติก และถังขยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเคร่ือง ท าให้การรักษาความ
สะอาดเป็น

กองสาธารณสุข

อุปกรณ์ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล สาธารณสุขเป็นไปอย่างมี ชนิดถังยางรถยนต์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ีจัดหา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพ

9 โครงการขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้าง เพ่ือให้เทศบาลฯ มีสถาน โดยสร้างพ้ืนท่ีขุดบ่อขยะกว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ เทศบาลฯมีท่ีท้ิงขยะ กองสาธารณ

และปรับปรุงถนนโดยรอบบ่อขยะ  ท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและมีท่ีท้ิง 38.00-49.00 เมตร   ยาว 105 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เป็นของตนเองเพ่ือ สุขและส่ิง

พร้อมตักลอกปริมาณขยะตกค้าง ขยะเพียงพอ  ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร  พร้อมบ่อรองรับน้ าเสีย จัดการก าจัดขยะอย่าง แวดล้อม

ภายในพ้ืนท่ีขุดบ่อท้ิงขยะและบริเวณ  ขนาดกว้าง  25.00 เมตร  ยาว  40.00 เมตร  ถูกวิธีและรองรับ

โดยรอบบ่อขยะเทศบาลต าบลนาดี  ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนดินลง ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี  หินคลุกผิวจราจรกว้าง 5.00 เมต ยาวรวม218

จังหวัดปราจีนบุรี       เมตร สูงเฉล่ีย 0.60  เมตร  พร้อมขนย้าย

ปริมาณขยะตกค้างภายในพ้ืนท่ีขุดบ่อท้ิงขยะ 

ประมาณ  2,385  ลบ.ม. รายละเอียดตามรูป

แบบและรายการก าหนด

10 โครงการขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้าง เพ่ือให้เทศบาลฯ มีสถาน โดยสร้างพ้ืนท่ีขุดบ่อขยะกว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ เทศบาลฯมีท่ีท้ิงขยะ กองสาธารณ

และปรับปรุงถนนโดยรอบบ่อขยะ  ท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและมีท่ีท้ิง 38.0-49.0 ม. ยาว 105 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เป็นของตนเองเพ่ือ สุขและส่ิง

พร้อมตักลอกปริมาณขยะตกค้าง ขยะเพียงพอ    พร้อมบ่อรองรับน้ าเสีย ขนาดกว้าง 25.00 จัดการก าจัดขยะอย่าง แวดล้อม

ภายในพ้ืนท่ีขุดบ่อท้ิงขยะและบริเวณ   ม. ยาว 40.00 ม.  ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. พร้อม ถูกวิธีและรองรับ

โดยรอบบ่อขยะเทศบาลต าบลนาดี  ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 3  ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี   5.00 ม.  ยาวรวม 218  ม. สูงเฉล่ีย 0.60  ม.

จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมขนย้ายปริมาณขยะตกค้าง ภายใน

พ้ืนท่ีขุดบ่อท้ิงขยะ ประมาณ  2,385  ลบ.ม.

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 97
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

11 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ก่อสร้างสวนหย่อม/สวนสาธารณะ 715,200 ร้อยละความ ประชาชนมีสวนหย่อม/
สวน

กองช่าง

เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย ลานออกก าลังกาย  และสวนดอกไม้ประดับ (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สาธารณะส าหรับพักผ่อน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วรางกูรเน่ืองในโอกาสมหามงคล รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด หย่อนใจและออกก าลัง
กายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เกิดความสามัคคีของ

ประชาชนเกิดการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 98
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาให้แก่เยาวชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้เด็กเยาวชน ได้รู้
และเข้า

กองสาธารณ
และปลูกฝังจิตส านึกของการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมอบรม ใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ สุขและส่ิง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ แวดล้อม
ส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชน ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดคัดแยกขยะรีไซค์เคิล เพ่ือลดปริมาณขยะและเพ่ือเพ่ิม  - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์คัดแยกขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้การรักษาความ
สะอาด

กองสาธารณ
รายได้ให้กับชุมชน  - ติดต่อประสานผู้รับซ้ือขยะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
สุขและส่ิง

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
ท าให้

แวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชน

การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ 399,000 399,000 ร้อยละความ ประชาชนมีความรู้ และ
ทักษะ

กองสาธารณสุข
ชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะ
มูลฝอย,ขยะอินทรีย์,ขยะรีไซเคิล,ขยะอันตราย (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ส าเร็จของงาน สามารถคัดแยกขยะและ

จัดการ
และส่ิงแวดล้อม

มูลฝอยในพ้ืนท่ีชุมชน และขยะท่ัวไป การจัดการขยะแต่ละประเภท ขยะได้อย่างเหมาะสมท า
ให้(เก็บรวบรวม ก าจัด หรือน าไปใช้ประโยชน์) ชุมชนสะอาดปราศจาก

ขยะมูลฝอย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
    4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 99
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือสนองพระราชด าริของ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการโดย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ สนองพระราชด าริและ
พระราช

ส านัก
ตามพระราชด าริหรือตาม พระบาทสมเด็จพระนาง ด าเนินการจัดซ้ือพันธ์ุไม้ ปุ๋ยเคมี ยาปราบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าร่วมกิจกรรม เสาวนีย์และท าให้สภาพ ปลัดเทศบาล

พระราชเสาวนีย์ เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ศรัตรูพืช และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม ภูมิทัศน์ของเทศบาลฯ
เกิด และเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรม โครงการและด าเนินการปลูกต้นไม้ บน ความสวยงามมีความหวง

ชาติและส่ิงแวดล้อม  ถนนสายต่าง ๆในเขตเทศบาล บนไหล่ทาง แหนและร่วมกัน
 เกาะกลางถนนหรือท่ีสาธารณ อนุรักษ์ ฯลฯ

ประโยชน์ต่าง ๆ

2 โครงการดูแล บ ารุงรักษาต้น เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาต้นมเหสักข์ ดูแล บ ารุงรักษาต้นมเหสักข์-ต้นสัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ต้นมเหสักข์ - ต้นสักสยา กองช่าง
มเหสักข์ -ต้นสักสยามินทร์ ต้นสักสยามินทร์ให้เจริญเติบโต สยามินทร์ จ านวน 507 ต้น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน มินทร์เจริญเติบโต และได้

เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืชท่ีมาจาก มีส่วนรวมในการรักษา
ป่าด้ังเดิมและเพ่ือร่วมในการแก้ไข ส่ิงแวดล้อมและเพ่ือ

ปัญหาโลกร้อนโดยการเพ่ิม บรรเทาปัญหาภาวะ
พ้ืนท่ีสีเขียว โลกร้อน

3 โครงการปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือสนองนโยบายของ โดยการปลูกป่ารอบสระน้ าแหล่งเก็บ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้ สนองนโยบาลรัฐบาล ส านัก
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตามนโยบายของ รัฐบาลและเพ่ืออนุรักษ์ น้ าดิบ เพ่ือผลิตน้ าประปาบริเวณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าร่วมกิจกรรม และท าให้สภาพภูมิ ปลัดเทศบาล
รัฐบาลภายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ทรัพยากรธรรมชาติและ การประปาเทศบาลต าบลนาดีและ ทัศน์เทศบาลฯเกิด
จ านวน 2 แห่ง หมู่ท่ี 1, 4 ต าบลนาดี ส่ิงแวดล้อม โดยรอบสระน้ าสาธารณประโยชน์ ความสวยงามมีความ

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี (กองร้อย ต.ช.ด. ท่ี 8  เดิม) หวงแหน และร่วมกัน
อนุรักษ์ ฯลฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
    4.3  แผนงานการเกษตร

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 100
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
         5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรัก จัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง บุคลากรของเทศบาลมีความ ส านัก

 (18 มีนาคม)  และวันเทศบาล และสามัคคีกันเองในองค์กรและ (18  มีนาคม) จัดกิจกรรมต่างๆเน่ืองใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม รักและสามัคคีกันในองค์กร ปลัดเทศบาล
(24 เมษายน) ร่วมกันจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน วันเทศบาล  (24 เมษายน) กิจกรรม

ส าคัญของเทศบาล

2 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้ ผู้บริหาร  ,สมาชิกสภาเทศบาล, 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ส านัก
เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงานหลัก บุคลากร มีความรู้ความสามารถ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม  ท าให้การปฎิบัติงานมี ปลัดเทศบาล

สูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์ต่อ และทักษะในการปฎิบัติงานได้ ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
การบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน ผู้บริหาร  ,สมาชิกสภาเทศบาล, 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของผู้ ท าให้การปฏิบัติงานของ ส านัก
ดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก สร้างความรักความสามัคคีในการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม เทศบาลฯมีประสิทธิภาพ ปลัดเทศบาล
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ท างานและได้รับ ทุกคน ฯลฯ

พนักงานจ้าง ทุกคนฯลฯ ประสบการณ์จริง

4 จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิในการ จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิก 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละของผู้มา ประชาชนมาใช้สิทธิในการ ส านัก
และสมาชิกสภาท้องถ่ินเทศบาล เลือกต้ังไปใช้สิทธิเลือกต้ังตาม สภาท้องถ่ินเทศบาลต าบลนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้สิทธิเลือกต้ัง เลือกต้ังไม่น้อยกว่า ปลัดเทศบาล

ต าบลนาดี ระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ70

5 โครงการปรับปรุงระบบเสียง เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ัง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข่าว ส านัก
ตามสายในเขตเทศบาลต าบลนาดี ให้ประชาชนรับทราบ เพ่ิมเติม ในเขตเทศบาล จ านวน 5 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ได้รับ สารได้อย่างรวดเร็วทัน ปลัดเทศบาล

ข่าวสาร เหตุการณ์

6 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง เพ่ือให้ประชาชนและหน่วย ส านัก
ผลงานของเทศบาลฯ เทศบาลฯให้ประชาชนและ ให้ประชาชนได้ทราบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ได้รับ งานอ่ืนได้รับทราบ ปลัดเทศบาล

หน่วยงานอ่ืนได้รับทราบ ข่าวสาร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 101
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
7 โครงการสนับสนุนการบริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงาน อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหาร 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 ร้อยละความพึง ท าให้ศูนย์ฯสามารถด าเนินงาน ส านัก

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ส่วนต าบลแก่งดินสอ ด าเนินการตาม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ได้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลัดเทศบาล
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ โครงการ ข่าวสาร

ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอนาดี บริหารส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอนาดี
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานท่ีกลาง) เป็นไปด้วยด้วย

8 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล จัดท าป้ายรณรงค์เร่ืองต่างๆ ป้าย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านัก
ต่างๆ ของเทศบาล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่นป้ายเลือกต้ังฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารการบ้านการ ปลัดเทศบาล

แก่ประชาชน ป้ายส่งเสริมความรู้ต่างๆ เมืองมากข้ึน

9 โครงการจัดท าแผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึง ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ส านัก
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ได้รับ ได้รับทราบผลงานและการ ปลัดเทศบาล

หน่วยงานในส านักงานเทศบาล ข่าวสาร ปฏิบัติงานต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลนาดี ต าบลนาดี

10 โครงการจัดซ้ือซอฟแวร์ โปรแกรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถ  -  จัดซ้ือและติดต้ังซอฟแวร์โปรแกรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเคร่ือง ระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับ ส านัก
ป้องกันไวรัสพร้อมติดต้ัง รองรับการพัฒนาระบบข้อมูล ป้องกันไวรัสระบบคอมพิวเตอร์ของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ี การพัฒนาให้ทันสมัย ปลัดเทศบาล

สารสนเทศของเทศบาลต าบลนาดี  -  เทศบาลค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ท่ี จัดหา
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รองรับระบบสารสนเทศของเทศบาล

ต าบลนาดี

11 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบาน เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือน แบบกระจก 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เล่ือนแบบกระจก เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน ชนิด 2 บานจ านวน3 ตู้ ๆละ4,500 บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

12 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บของ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือตู้เก็บของ  มี  3  ช้ัน  9  ช่อง 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน  จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ  3,700  บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

13 โครงการจัดซ้ือตู้หนังสือนิทาน เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือตู้หนังสือนิทาน  แบบโชว์  มี 3 ช้ัน 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
แบบโชว์ เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ  2,900  บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

14 โครงการจัดซ้ือช้ันวางรองเท้า เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือช้ันวางรองเท้า  มี  3  ช้ัน 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน จ านวน  2  อัน ๆ ละ  3,700  บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

 
15 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง ชนิดหนา 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก

มีพนักพิง เหมาะสม เพียงพอในการปฎิบัติงาน จ านวน 50 ตัว  ตัวละ 250 บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
มือเคร่ืองใช้ท่ี

จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 102
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
16 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก

เหมาะสม  เพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะ 3 ท่ีน่ัง 1 ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
มือเคร่ืองใช้ท่ี

จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล
โต๊ะ 1 ท่ีน่ัง 2 ตัว โต๊ะกลาง (กระจก) 1 ตัว

17 โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด  18  น้ิว 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน จ านวน  8  ตัว  ๆ ละ  1,850  บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสม  เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 500 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา

และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล
CFMจ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 47,000 บาท

และความเร็วของแรงลมระดับสูง
1,000 CFM จ านวน 2 เคร่ือง ๆ

ละ 55,000 บาท

19 โครงการจัดท าหรือจัดซ้ือกันสาด เพ่ือให้มีส านักงานท่ีทันสมัยเหมาะสม จัดท าหรือจัดซ้ือกันสาดติดต้ังด้านหน้า 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ มีส านักงานท่ีทันสมัย ส านัก
ติดต้ังท่ีอาคารส านักงานเทศบาล อยู่ในสภาพท่ีดีสายงาม ด้านหลัง และด้านข้าง หน้ามุขของอาคาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เหมาะสมและสวยงามในการ ปลัดเทศบาล

ต าบลนาดี ส านักงานเทศบาล ปฎิบัติงาน

20 โครงการติดต้ังกันสาดโครงเหล็กด้าน เพ่ือให้มีส านักงานท่ีทันสมัย ขนาดกว้างประมาณ  0.80 - 1.50  ม. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ มีส านักงานท่ีทันสมัย  ส านัก
หน้าอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เหมาะสม  และสวยงามใน ยาวเฉล่ียประมาณ  10.00 - 12.00  ม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เหมาะสมและสวยงามในการ ปลัดเทศบาล

เสริมเหล็กช้ันเดียวด้านหน้า การปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแบบและประมาณ ปฏิบัติงาน
อาคารส านักานเทศบาลต าบลนาดี การก าหนด

 หมู่ท่ี 1ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

21 โครงการก้ันห้องอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีส านักงานท่ีทันสมัยเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ มีส านักงานท่ีทันสมัยเหมาะสม ส านัก
ด้านหน้าเทศบาลต าบลนาดี ดูสวยงาม เฉล่ีย 2.50 - 3.00 เมตร ติดต้ังโครงกรอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ดูสวยงาม ปลัดเทศบาล

หมู่ท่ี  1 ต าบลส าพันตา อลูมิเนียมพร้อมติดต้ังกระจกใสโดยรอบราย
อ าเภอนาดี ละเอียดตามแบบและประมาณการก าหนด

22 โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ปรับปรุงเพ่ิมเติมฝ้าเพดานภายนอกโดย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ส านัก

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม เหมาะสม  และสวยงาม รอบอาคารพ้ืนท่ี 34 ตร.ม. พร้อมติดต้ังกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม ปลัดเทศบาล

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้ังอยู่ภายใน สาดกว้าง 0.70 - 1.20 ม. ยาว 20.50 ม ในการปฏิบัติงาน

บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมงานปูพ้ืนกระเบ้ืองทางเดินเท้า

เทศบาล หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา บริเวณด้านหลังอาคารฯ รายละเอียดตาม

อ าเภอนาดี รูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 103
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
23 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารส านัก เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เป็นอาคารค.ส.ล. 2 ช้ันขนาดกว้าง 19.70 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ส านัก

งานเทศบาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 เหมาะสม  และสวยงาม ยาว 25.00 ม. สูง 10.82 ม. พ้ืนท่ีทา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม ปลัดเทศบาล
ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี สีภายนอกและภายในรวม 2,065 ตร.ม. ในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงทาสีบางส่วนรายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

24 โครงการปรับปรุงทาสีร้ัวก าแพง เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ร้ัวก าแพง ค.ส.ล.ยาวประมาณ 310 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ส านัก
โดยรอบอาคารส านักงานเทศบาล เหมาะสม  และสวยงาม  สูงเฉล่ีย 2.00 เมตร รายละเอียดตาม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม ปลัดเทศบาล
ต าบลนาดี หมู่ท่ี1 ต าบลส าพันตา รูปแบบและรายการก าหนด ในการปฏิบัติงาน

25 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ส านัก
สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปลัดเทศบาล

แปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

26 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  หรือประกอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ี ส านัก
ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน ข้ึนใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน อยู่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพ ปลัดเทศบาล

ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ท่ีใช้งานได้ดี

27 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้บุคลากร มี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ กองคลัง
เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงานหลัก ความรู้ความสามารถและทักษะในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมี
สูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์ต่อการ ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บริหารงาน

28 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจัดท าโครงการแผนท่ีภาษี ด าเนินการในเขตเทศบาลฯ 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 ร้อยละความ การจัดเก็บภาษีต่างๆมี กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

29 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ การจัดเก็บภาษีต่างๆ กองคลัง
การจัดเก็บภาษี มีความเข้าใจถึงความส าคัญ ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ของการจัดเก็บภาษี

30 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพ่ือเป็นการบริการประชาชนในการ จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีภายในชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนได้รับความสะดวก กองคลัง
ภาษีต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกใน 5 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ใช้บริการ สบายในการมารับบริการ

รับบริการ

31 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน กองคลัง
การปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุกหน่วยงาน กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ได้รับทราบผลงานและการ

ในส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ข่าวสาร ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 104
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
32 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ กองคลัง

ทันสมัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่าง ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
มีประสิทธิภาพ ใหม่ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ การปฎิบัติงาน

33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ กอง
อิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครอง  อิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งหนังสือราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ได้รับความช่วยเหลือ การศึกษา

ส่วนท้องถ่ิน กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วและ ความช่วยเหลือ เป็นเบ้ียยังชีพ
มีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

34  โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 99,000 99,000 99,000 99,000 ร้อยละความ ได้แสดงออกถึงความ ส านัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา ภักดีและเทิดพระเกียรติ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังประกอบซุ้ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน จงรักภักดีต่อสมเด็จ ปลัดเทศบาล

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว

35  โครงการ "1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ปรับปรุงถนนชมะนันท์ ส าพันตา-นาดี 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ร้อยละความ ได้แสดงออกถึงความ ส านัก
เกียรติ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร  หน้าท่ีว่าการอ าเภอนาดีอ าเภอนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน จงรักภักดีต่อสมเด็จ ปลัดเทศบาล

เทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสมหามงคล ความยาว 4,000 เมตร พระเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

36 โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรสาย เพ่ือจัดระเบียบการจอดรถ ตีเส้นจราจรพร้อมเคร่ืองหมายบนพ้ืนผิว 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ ส านัก
หลักและสายรองภายในเขตเทศบาล และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต จราจรถนน ค.ส.ล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สะดวกปลอดภัยใน ปลัดเทศบาล
ต าบลนาดี บริเวณถนนชมะนันทน์ และทรัพย์สินของประชาชน ยาว 202 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15เมตร การใช้ยานพาหนะ

สาย 3290 และถนน ค.ส.ล. (หรือมีพ้ืนท่ีตีส้นจราจรและเคร่ืองหมาย
 เทศบาลฯ ซอย 11 หมู่ท่ี 3 บนพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.65ตร.ม.)

ต าบลนาดี  อ าเภอนาดี รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

37 โครงการอุดหนุนสนับสนุนการ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ อุดหนุนงบประมาณให้องค์ 18,400 18,400 18,400 18,400 ร้อยละความ ท าให้ศูนย์สามารถด าเนิน ส านักปลัด
บริหารจัดการสถานท่ีกลางศูนย์ สถานท่ีกลางศูนย์ปฎิบัติการร่วม การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ  (อ าเภอนาดี) เพ่ือใช้ด าเนินงาน
ประชาชนขององค์กรปกครอง ตามโครงการ

ส่วนท้องถ่ิน

38 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบาย เพ่ือให้มีระบบการ ขนาดกว้าง 0.45  เมตร ยาว 7.00 เมตร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อ ส านัก
น้ าเดิมเพ่ือยกระดับฝาปิดรางระบาย ระบายน้ าท่ีได้มาตร  สูงเฉล่ีย 0.0773เมตร พร้อมปูแผ่นเหล็ก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน สร้างท่ีอยู่ในความ ปลัดเทศบาล

น้ า บริเวณด้านหน้าอาคารส านัก ฐานโครงข่ายเช่ือม  CHECER PLATE ปิดทับโครง รับผิดชอบให้อยู่ใน
งานเทศบาลต าบลนาดี โยงครอบคลุมพ้ืนท่ี เหล็กกล่อง รายะเอียดตามรูปแบบ สภาพท่ีใช้งานได้ดี

 อ าเภอนาดี และรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้บุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ ส านัก

เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงานหลัก  มีความรู้ความสามารถและทักษะใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมี ปลัดเทศบาล
สูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์ต่อการ การปฎิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

บริหารงาน ประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดซ้ือสายดับเพลิง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือสายดับเพลิง  จ านวน  4  เส้น 36,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน ราคาเส้นละ 9,000 บาท (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ 6,000 ลิตร 2,600,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  คัน (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฏิบัติงาน ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี 51,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  คัน (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฏิบัติงาน ปลัดเทศบาล

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ไร้สายแบบ 1,487,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย อบจ.ปราจีนบุรี
(CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง เหมาะสม และเพ่ือใช้ในการป้องกัน อินฟาเรดพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ติดต้ัง (งบจังหวัด)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และมีความปลอดภัยในชีวิต ทต.นาดี

ตรง ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร บรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลจ านวน 17 จุด กล้องวงจร และทรัพย์สิน
ปิด 29 ตัว รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)ไร้สายแบบอิน 303,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ส านัก
 (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง เหมาะสม และเพ่ือใช้ในการป้องกัน ฟาเรดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ติดต้ัง (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และมีความปลอดภัยในชีวิต ปลัดเทศบาล

ตรง ท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร บรรเทาสาธารณภัย บริเวณถนนลาดยางส่ีเลนสายบ้านอาจารย์ และทรัพย์สิน
สถิตย์ เทวสถิตย์พงษ์ถึงบริเวณสามแยก
หนองแคน เช่ือมถนนชมะนันทน์สาย

3290หมู่ท่ี 1, 2 ต าบลส าพันตา จ านวน 4

 ตัว รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก าหนด

7 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ส านัก
ทันสมัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพ ใหม่ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
         5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ

บุคลากร
เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้บุคลากร มี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ กองการศึกษา

ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม
สัมมนาดู

ความรู้ความสามารถและทักษะในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมีประ
งานหลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์

ต่อการ
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

การบริหารงาน

2 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดท าป้ายรณรงค์เร่ืองต่างๆ ป้าย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ กองการศึกษา

ต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่นป้ายเลือกต้ังฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารการบ้านการ
เทศบาลต าบลนาดี ป้ายส่งเสริมความรู้ต่างๆ เมืองมากข้ึน

3 โครงการจัดท าแผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆการ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึง ประชาชนและหน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจของผู้ได้รับ อ่ืนได้รับทราบผลงานและการ

ในส านักงานเทศบาลต าบลนาดี ข่าวสาร ต่าง ๆของเทศบาลต าบลนาดี

4 โครงการติดต้ังระบบภาพและสียง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย ติดต้ังระบบภาพและเสียง เช่น จอรับภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน มัตติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มือเคร่ืองใช้ท่ี และเพียงพอในการปฎิบัติงาน

ต าบลนาดี  , เคร่ืองเล่น DVD/MP3/CD , เคร่ือง
เคร่ืองขยายเสียงและวัสดุอุปรณ์ต่าง ฯ ท่ี

5 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าโดยรอบ เพ่ือให้มีลานกีฬาท่ีทันสมัย อาคารกว้างเฉล่ีย 24.00 เมตร ยาว 40 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มีลานกีฬาท่ีทันสมัย  เหมาะสม กองการศึกษา
บริเวณชายคาอาคารโครงเหล็กถัก เหมาะสม  และสวยงามในการ   ติดต้ังรางระบายน้ าสแตนเลส หรือแผ่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน และสวยงามในการปฏิบัติงาน
บนพ้ืนท่ีลานกีฬาค.ส.ล. ข้างอาคาร อาบสังกะสี  ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.20-0.25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ยาวประมาณ 86 เมตร ลึกเฉล่ีย 

นาดี หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา รายละเอียดตามรูปแบบเทศบาลก าหนด

6 โครงการติดต้ังป้ายโรงเรียนอนุบาล เพ่ือให้มีป้ายโรงเรียนอนุบาลและ บริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ มีป้ายโรงเรียนอนุบาลและป้าย กองการศึกษา
เทศบาลต าบลนาดี และศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีอยู่ในสภาพ ข้าง ส านักงานเทศบาลต าบลนาดี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสวยงาม

เด็กเล็กเทศบาลติดทางเข้าศูนย์ ท่ีดีสวยงาม จ านวน 1ป้ายบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
และป้ายติดหน้าศูนย์พัฒนา อนุบาล จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี รูปแบบเทศบาลก าหนด

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงร้ัวลวด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติ ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. ยาวรวม 21.30 ม. 84,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน กองการศึกษา
หนามเดิมเป็นร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่ีทันสมัยเหมาะสม สูงเฉล่ีย 2.00 เมตร พร้อมติดต้ัง (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  ท่ีเหมาะสมและสวย

ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสวยงาม เหล็กระแนง เป็นช่วงๆ  ช่วงละ 3 เมตร งามในการปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลนาดีจุดเช่ือมต่อคอน รายละเอียดตามรูปแบบและ
กรีตร้ัวเสริมเหล็กเดิมท้ังสองข้าง รายการด าหนด

บริเวณด้านหลังห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
         5.3  แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
8 โครงการติดต้ังระบบน้ าฝอยแบบ เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย

ติดต้ังระบบน้ าฝอยแบบหัวสเปรย์ (เคร่ือง
พ่น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา

หัวสเปรย์(เคร่ืองพ่นหมอก)ใต้ เหมาะสม  และสวยงาม หมอก)ขนาดของอาคาร กว้าง 7.00 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม
ด้านบนหลังคาอาคารโรงอาหาร ยาวประมาณ 20.00 เมตร รายละเอียด ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตามรูปแบบและรายการก าหนด

ต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา

9 โครงการปรับปรุงพ้ืนด้านหน้าและ เพ่ือให้มีส านักงานท่ีทันสมัย ปรับปรุงปูกระเบ้ืองเคลือบปิดทับพ้ืน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
ด้านข้างของอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เหมาะสม  และสวยงามในการ คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉล่ีย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม
เล็กเทศบาลต าบลนาดี  หมู่ท่ี  1 ปฏิบัติงาน  9.50 ม.ยาวโดยเฉล่ีย 45 ม.หรือมีพ้ืนท่ี ในการปฏิบัติงาน

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ประมาณ 552ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการก าหนด

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.60 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
ตัวยู ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า เหมาะสม  และสวยงามเป็นระเบียบ ยาว 171 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.พร้อมวางท่อ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม

 ค.ส.ล.สายโดยรอบลานกีฬา เรียบร้อย ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40×1.00 ในการปฏิบัติงาน
คอนกรีตอาคารโครงเหล็กถัก  เมตร ยาว 214 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า
ข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุก ๆ 6.00 เมตร พร้อมงานเทคอนกรีตปิด

เทศบาลฯ ถึงเช่ือมบ่อพักน้ าเดิม ทับตามแนวก่อสร้าง วางท่อระบายน้ ากว้าง
ข้างถนนถนนชมะนันทน์  หมู่ท่ี  1  เมตร หนา 0.15 ม.(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี เฉล่ีย 0.60 128 ตร.ม.) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการก าหนด

11 โครงการติดต้ังระบบน้ าฝอยแบบ เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ติดต้ังระบบน้ าฝอยแบบหัวสเปรย์(เคร่ือง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
สเปรย์(เคร่ืองพ่นหมอก)ใต้หลังคา เหมาะสม  และสวยงาม พ่นหมอก)ขนาดของอาคารกว้าง 24.30 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม
โครงเหล็กถักภายในห้องประชุม เมตรยาวประมาณ 35.00 เมตร ราย ในการปฏิบัติงาน

พร้อมติดต้ังระบบน้ าฝอยบนหลังคา ละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด
โครงเหล็ก ถักและหลังคาห้อง

ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

12 โครงการทาสีอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 1 ดูสวยงาม เหมาะสม จ านวน 8 ห้อง อาคารกว้าง 22 ม.ยาว 36 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม

ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี ม.สูง 7ม. รายละเอียดตามรูปแบบและ
    รายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
13 โครงการปูหญ้าเทียมบนลาน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ขนาดพ้ืนท่ีปูหญ้าเทียม กว้างเฉล่ีย 17.60 230,000 230,000 230,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา

สนามเด็กเล่นบริเวณด้านข้างอาคาร เหมาะสม  และสวยงาม  ยาวเฉล่ีย 19.20 ม.(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และเพียงพอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี 319 ตร.ม.รายละเอียดตามรูปแบบและ ในการปฏิบัติงาน

 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา รายการก าหนด

14 โครงการปรับปรุงยกระดับพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ปรับปรุงยกระดับพ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
ลานคอนกรีตเดิม บริเวณด้านหน้า เหมาะสม  และสวยงาม 9.50 เมตร ยาว 20.70 เมตร หนาเฉล่ีย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม

อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 0.10 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 215 ในการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนปูบล๊อก เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 52.00 เมตร 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย กองการศึกษา
ตัวหนอนลายอิฐศิลา + จตุรัส ท่ีช า เหมาะสม  และสวยงาม (หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 114.40 ตารางเมตร) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน  เหมาะสม และสวยงาม

รุดเสียหายและทรุดตัวบริเวณด้านข้าง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ในการปฏิบัติงาน
อาคารโครงเหล็กถักภายในบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา

16 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ กองการศึกษา
สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึนใหม่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

17 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  หรือประกอบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ี กองการศึกษา
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน ข้ึนใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ใน

ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ สภาพท่ีใช้งานได้ดี

18 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มีระบบการส่ือสารท่ี โดยรติดต้ังระบบอินเตอร์ความเร็วสูง 40,000 ร้อยละความ มีระบบการติดต่อ กองการศึกษา
ความเร็วสูงผ่านเคเบ้ิลใยแก้วน า รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านเคเบ้ิลใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์ (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ท่ีรวดเร็วและมี
 แสงพร้อมอุปกรณ์ ของโรงเรียน ประสิทธิภาพ

อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี

19 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล จัดท าป้ายรณรงค์เร่ืองต่างๆ ป้ายประชา 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนได้รับประ กองการศึกษา
ต่างๆรวมท้ังป้ายโรงเรียน เพ่ือ ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับ สัมพันธ์ต่างๆ ป้ายส่งเสริมความรู้ต่างๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน โยชน์รับข่าวสารเก่ียวกับกิจ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กิจกรรมของโรงเรียน กรรมของโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนและติดป้ายโรงเรียน เทศบาลต าบนาดีและะศูนย์

ด้านหน้าอาคารเรียน เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

20 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ อาเรียนจ านวน 1 หลัง กว้าง 14 เมตร 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 ร้อยละความ โรงเรียนฯมีห้องเรียนท่ีเพียงพอ กองการศึกษา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 12 เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ยาว 36  เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความส าเร็จ เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน

ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แบบตอกเสา 1,608 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบ ของงาน

เข็มบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศ มาตรฐาน (โรงเรียนเทศบาล

บาลต าบลนาดี หมู่ท่ี 1  สน.ศท. 4/12 ) ก าหนด 

 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

จังหวัดปราจีนบุรี

21 โครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กขนาดกว้าง 645,000 645,000 645,000 645,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี กองการศึกษา

ถักอาคารเอนกประสงค์ด้านหน้า ทันสมัยเหมาะสม  และสวยงาม ยาว 24.50 เมตร สูงเฉล่ีย 8.56 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความส าเร็จ ทันสมัย  เหมาะสม 

อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  พร้อมอ่างล้างจาน อ่างล้างหน้าแปรงฟัน ของงาน และสวยงาม

ต าบลนาดีและภายในบริเวณศูนย์   (ขนาดกว้าง0.70  เมตร ยาว 6.90 เมตร

พัฒนาเด็กเล็ก  สูง 0.75 เมตร )พร้อมช้ันวางของโครง

เหล็ก (ขนาดกว้าง  0.70 เมตร ยาว 7.00

เมตรสูง 2.10 ม.) รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการก าหนด

22 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ า เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี ต่อเติมห้องน้ า จ านวน  1  ห้อง พร้อม 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละความ มีห้องน้ าท่ีพอเพียง กองการศึกษา

 อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ทันสมัยเหมาะสม  และสวยงาม บันไดข้ึน – ลง  1  ช่องขนาดกว้าง  1.50 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความส าเร็จ เหมาะสม
ต าบลนาดีบริเวณด้านหลังอาคาร  เมตร ยาว 1.75  เมตร สูงเฉล่ีย 3.00เมตร ของงาน

 เรียนช้ันท่ี 1 จ านวน 1 ห้อง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ

23 โครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณด้านข้าง เพ่ือก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ซ้ือท่ีดินขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3  งาน 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ให้เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความส าเร็จ ทันสมัย เหมาะสมและ

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ของงาน เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

24 โครงการถมดินบริเวณด้านข้าง เพ่ือก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ถมดิน ขนาดพ้ืนท่ี 300 ตารางวา 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละความ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ให้เหมาะสมเพียงพอ สูง 1.50 เมตร รวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความส าเร็จ ทันสมัย เหมาะสมและ

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา โดยประมาณ ของงาน เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ กองสาธารณสุข

เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงาน บุคลากร มีความรู้ความสามารถ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมีประ และส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรต่างๆท่ีเป็นประโยขน์ต่อ และทักษะในการปฎิบัติงานได้ สิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

การบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล จัดท าป้ายรณรงค์เร่ืองต่างๆ ป้าย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ กองสาธารณสุข

ต่างๆ ของเทศบาล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายส่งเสริม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารการบ้านการ และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน ความรู้ต่างๆ ฯลฯ เมืองมากข้ึน

3 โครงการจัดท าแผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนได้รับ กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ทราบผลงานและการปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานในส านักงานเทศบาล ข่าวสาร ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลนาดี

ต าบลนาดี

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันถังบรรจุน้ ายาไม่ 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองสาธารณสุข

ทันสมัยเหมาะสม  เพียงพอใน น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
มือเคร่ืองใช้ท่ี

จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติงาน กว่า 25 แรงม้า จ านวน  1  เคร่ือง

         5.4  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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         5.5  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้  ลูกจ้างประจ า ฯลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ กองสาธารณสุข

เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงาน บุคลากร มีความรู้ความสามารถและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม  ความสามารถท าให้การ และส่ิงแวดล้อม

บริหารงาน ทักษะในการปฎิบัติงานได้อย่างมี ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน

2 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายด้วยระบบไฮ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองสาธารณสุข
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน ดรอลิก มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า10ลบ.ม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า  5,000
กิโลกรัม  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ

สีเหลือง จ านวน  1  คัน

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ขนาดใหญ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ กองสาธารณสุข
ทันสมัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ของครุภัณฑ์ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพ ใหม่ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้าง บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ หรือประกอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ี กองสาธารณสุข
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ข้ึนใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน อยู่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพท่ี และส่ิงแวดล้อม

พร้อมใช้งาน ส่ิงก่อสร้าง เช่น บ่อขยะ ฯลฯ ใช้งานได้ดี

5 โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน เพ่ือสามารถตรวจสอบท่ีดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับส านักงานท่ีดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ท าให้เทศบาลสามารถใช้ กองช่าง
สาธารณะประโยชน์ สาธารณะในเขตเทศบาลและแบ่ง ในการส ารวจตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ประโยชน์ในท่ีสาธารณะ

แนวเขตได้ชัดเจน ในเขตเทศบาล ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี

6 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ กองช่าง
เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงาน บุคลากร มีความรู้ความสามารถและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมี

หลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์ต่อ
ทักษะในการปฎิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
การบริหารงาน

7 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล จัดท าป้ายรณรงค์เร่ืองต่างๆ ป้ายประชา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ต่างๆ ของเทศบาล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ สัมพันธ์ต่างๆ ป้ายส่งเสริมความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารการบ้าน

ประชาชน รู้ต่างๆ ฯลฯ การเมืองมากข้ึน

8 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน กองช่าง
การปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ได้รับทราบผลงานและการ

หน่วยงานในส านักงานเทศบาล ข่าวสาร ปฏิบัติงานต่างๆของเทศบาล

ต าบลนาดี ต าบลนาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองช่าง
แข็งแบบสะพาย เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน สะพายเคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า  1.5 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฏิบัติงาน

แรงม้า  จ านวน  5  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

9,500  บาท

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดตกแต่งพุ่มไม้ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองตัดตกแต่งพุ่มไม้ จ านวน 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองช่าง
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 24,900 บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฏิบัติงาน

11 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ กองช่าง
ทันสมัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ใหม่ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆหรือประกอบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ี กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน ข้ึนใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ใน

ส่ิงก่อสร้างเช่นถนนฯลฯ สภาพท่ีใช้งานได้ดี

13 โครงการติดต้ังเสาหลักเขตท่ีดินแนว สามารถแบ่งแนวเขตท่ีดิน จัดท าเสาหลักเขตท่ีดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 90,000 ร้อยละความ เพ่ือลดข้อพิพาทกรณีบุกรุก กองช่าง
ทางหลวงท้องถ่ินถนนสายหลักและ สาธารณประโยขน์ได้ชัดเจน ขนาดกว้าง 0.15 ม. ยาว 1.00 หนา 0.10 (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน เขตท่ีดินทางหลวง,ท่ีดิน

สายรองและเขตท่ีดินสาธารณะ เมตร พร้อมระบุอักษรเขตทางหลวง สาธารณะประโยชน์ในเขต

ประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลฯ ท้องถ่ินจ านวน 200 ต้น รายละเอียด เทศบาลฯ
ตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน จัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาทัศนศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านัก

ประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วม รัฐธรรมนูญกฏหมายเลือกต้ัง ดูงาน ให้แก่เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ใจผู้เข้าร่วม
โครงการ รัฐธรรมนูญกฎหมายเลือก ปลัดเทศบาล

ของประชาชน ระดับชาติหรือระดับท้องถ่ินและ ในเขตเทศบาล ต้ังและการปกครองระบอบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมากข้ึน

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

2 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ และ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน จัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาทัศนศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านัก
พร.บ.ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน กฎหมาย และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดูงาน ให้แก่เยาวชนและประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ใจผู้เข้าร่วม
โครงการ กฎหมายและพ.ร.บ.ข้อมูล ปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาล ข่าวสาร

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้าง เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้สมาชิก 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านัก
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับคณะ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า สภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจ า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พอใจผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจด้านวินัย ปลัดเทศบาล

ผู้บริหารลูกจ้างสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ โครงการ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยา
พนักงานและของเทศบาล ยึดถือคุณธรรมและจริยธรมเป็น ข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติและเป็นเคร่ือง
ก ากับความประพฤติของตน

         5.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดส่งบุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาและส่งเสรริมให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ กองการประปา

เข้ารับการอบรมสัมมนาดูงานหลัก บุคลากร มีความรู้ความสามารถและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้ารับการอบรม ท าให้การปฎิบัติงานมี

สูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยขน์ต่อการ ทักษะในการปฎิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดท าแผ่นพับประชา เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน กองการประปา

สัมพันธ์ การปฏิบัติงาน ฯลฯ ของทุก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใจของผู้ได้รับ ได้รับทราบผลงานและการ

หน่วยงานในส านักงานเทศบาล ข่าวสาร ปฏิบัติงานต่างๆของเทศบาลฯ
ต าบลนาดี

3 จัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือน เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือน แบบกระจก 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองการประปา

แบบกระจก เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน
 ชนิด 2 บาน จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 

บาท
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน

4 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองการประปา

เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน

5 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ัง 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองการประปา

เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 1 ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน

6 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ัง 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย กองการประปา

เหมาะสมเพียงพอในการปฎิบัติงาน ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

มือเคร่ืองใช้ท่ี
จัดหา และเพียงพอในการปฎิบัติงาน

7 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ กองการประปา

ทันสมัยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี ขนาดใหญ่ค่าซ่อมใหญ่หรือประกอบข้ึน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ใหม่ดัดแปลงต่อเติมฯลฯ ในการปฎิบัติงาน

8 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้าง บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ หรือประกอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงก่อสร้างท่ี กองการประปา

ก่อสร้าง ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อม ข้ึนใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าเร็จของงาน อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ใน
ใช้งาน ส่ิงก่อสร้าง  ฯลฯ สภาพท่ีใช้งานได้ดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
         5.7  แแผนงานการพาณิชย์

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 115



116

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 116



117

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 117



118

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 118



119

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 119



120

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 120



121

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 121



122

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 122



123

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 123



124

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 124



125

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 125



126

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 126



127

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 127



128

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 128



129

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 129



130

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลนาดี 130



116

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์

    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ีผิวจราจรถนนคอน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้ ปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตแบบมีส่วนผสมของ 1,903,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน จ.ปราจีนบุรี
กรีตเสริมเหล็กเดิมสายแยกถนน ชมะนันท์สาย มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง ยางพาราปิดทับผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร (งบจังหวัด) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ ทต.นาดี
 3290 เทศบาลฯซอย 8 บริเวณบ้านนายสมบัติ ครอบคลุมพ้ืนท่ี ยาว 468 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืวผิว สัญจรไป-มา

อุมาพิริยะกุล ถึงเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิม จราจรไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม.) พร้อมตีเส้น
บริเวณบ้านนายสังคม ทาเชาว์ หมู่ท่ี 1 จราจรไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบ

ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และรายการก าหนด

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ค.ส.ล.สายแยก  เพ่ือให้ถนนในเขตเทศบาล ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเด่ียว ก่ิงเดียว 3,183,000 ร้อยละความพึง มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก จ.ปราจีนบุรี
จากถนน ร.พ.ช.เดิม (ช่วง กม.8+075) จุดเร่ิมต้น มีกระแสไฟฟ้าตามรายทาง สูง 9.00 เมตรขนาด 250 วัตต์ จ านวน 71 ต้น (งบจังหวัด) พอใจของผู้สัญจร พ้ืนท่ีและประชาชนมี ทต.นาดี
กม.0+000-กม.3+150 บริเวณสามแยกไปบ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เวลากลางคืน ความปลอดภัยในการ

ชะอมรวมความยาว 3,150เมตรหมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี, และรายการก าหนด สัญจรเวลากลางคืน

หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร ถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบมีส่วนผสมของ 1,190,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน จ.ปราจีนบุรี
เสิมเหล้กเดิมสายถนนชมะนันทน์ สาย 3290 เทศบาลฯ มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง ยางพาราปิดทับขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (งบจังหวัด) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ ทต.นาดี

 ซอย 19 บริเวณบ้านนางทุเรียน จันทร์ทอง ครอบคลุมพ้ืนท่ี ยาว 364 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร (หรือมีพ้ืนผิว สัญจรไป-มา

 ถึงบริเวณท่ีดินนายพรชัย รัตนประสิทธ์ หมู่ท่ี 1 จราจรไม่น้อยกว่า 1,456) พร้อมงานตีเส้นจราจร
 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการก าหนด

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมได้ ปุยางแอสฟัลทืติกคอนกรีตแบบมีส่วนผสมของ 1,150,000 ร้อยละความพึงพอ ท าให้ประชาชน จ.ปราจีนบุรี
สายแยกถนนชมะนันท์สาย 3290 เทศบาลฯ วอย 39 มาตรฐานโครงข่ายเช่ือมโยง ยางพาราปิดทับขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (งบจังหวัด) ใจของผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการ ทต.นาดี

บริเวณด้านหลังห้องเช่า นางกาหลง  จันดีดา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ยาว  364 เมตร หนาล่ีย 0.05 เมตร (หรือมี สัญจรไป-มา

ถึงสุดถนน ค.ศ.ล. บริเวณบ้านนางวุ่น หอมสวัสด์ิ พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม.) 
หมุ่ท่ี 2 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมงานตีเส้นจราจรไม่มีไหล่ทาง ราย

ละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี
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    1.2   แผนงานการพาณิชย์ แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาหมู่ท่ี 5 ต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ วางท่อส่งน้ าขนาด 12 น้ิว ระยะทาง 5,000,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ าสะอาด อบจ.
สะพานหิน, หมู่ท่ี 7, 6 ต าบลส าพันตา , หมู่ท่ี 1 การอุปโภค–บริโภค การเพาะ ประมาณ 15 กม.รายละเอียดตาม (งบ อบจ.) ใจของผู้ใช้บริการ  อุปโภค -บริโภคและ ปราจีนบุรี

 ต าบลนาดี , หมู่ท่ี 1 , 2 ต าบลส าพันตา ปลูกพืชผลทางการเกษตร รูปแบบและรายการขององค์การบริหาร มีใช้ในทางการเกษตร อบต.สะพาน
 อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตลอดทุกฤดูกาล ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก าหนด  ได้ตลอดทุกฤดูกาล อบต.ส าพันตา

ทต.นาดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02/1
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพ้ืนผิวจราจรถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีขับข่ีรถจักรยาน ขยายพ้ืนผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 ร้อยละความ ท าให้ประชาชนท่ีขับข่ี อบจ.ปราจีนบุรี

ลาดยางสายบ้านสระแท่น – บ้านสระดู่ ช่วง มีความปลอดภัยเหมาะกับการ
ออก

 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางท้ังสองข้าง เพ่ือให้มี (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) พึงพอใจของผู้ มีความปลอดภัยในการ ทต.นาดี
 กม.0+000 - ประมาณ กม.5+717 รวมความยาว ก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยการป่ัน ช่องทางสามารถขับข่ีรถจักรยานได้พ้ืนผิวจราจร สัญจรไปมา สัญจรไปมาในเวลากลาง อบต.นาดี
ประมาณ 5,717 เมตร หมู่ท่ี 3, 6, 13 ต าบลนาดี จักรยาน การสัญจรไปมาในเวลา  ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร คืนมีความสะดวกและมี

อ าเภอนาดี กลางคืนมีความสะดวกและมีความ  พร้อมงานติดต้ังไฟฟ้า แสงสว่างในสายทาง ความปลอดภัยในชีวิต
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ และทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก าหนด

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

         5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน แบบ ผ.02/1
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ ผิดชอบหลัก
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด เครือข่าย เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทัน ติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV)ไร้สายแบบอินฟาเรด 1,487,000 ร้อยละของเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทัน จ.ปราจีนบุรี

แบบมุมมองตรง ท่ีส าหรับติดต้ัง ภายนอกอาคาร สมัยเหมาะสม และเพ่ือใช้ในการ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ติดต้ังในเขตเทศบาล (งบจังหวัด) มือเคร่ืองใช้ท่ี สมัยและมีความปลอดภัย ทต.นาดี
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 17 จุด กล้องวงจรปิดจ านวน 29 ตัว จัดหา ในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
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แบบ ผ.03

  2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)  2565(บาท)
1 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) ขนาด 40

 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

180,00 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) ขนาด 40
 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

180,000 กองคลัง

3 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียด 24 ล้านพิกเซลข้ึนไป 
จ านวน 1 ตัว  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

23,900 ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซลข้ึนไป 
จ านวน 1 ตัว  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

19,300 กองคลัง

5 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
ระบบหน้าจอสัมผัสครบชุด จ านวน 1 ชุด

500,000 ส านักปลัด

6 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณโฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 
15 น้ิว มีช่อง USB
 ล าโพงบลูทูธเคล่ือนท่ีได้ จ านวน 1เคร่ือง

9,400 ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลนาดี    อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

7 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 
กว้าง 13 มิลลิเมตร  จ านวน 1 ม้วน

3,500 กองคลัง

8 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ มีจอแสดงผลค านวณ จ านวน
 1 เคร่ือง

5,720 กองคลัง

9 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า ชนิด Network มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi 
ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที จ านวน 
1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

8,900 กองคลัง

10 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 ×600 dpi มี
ความเร็วในการพิมพืไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  จ านวน
 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

20,000 กองคลัง

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 ×600
 dpi มีความเร็วในการสแกนไม่น้อยกว่า 60 ppm จ านวน
 1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

36,000 กองคลัง

12 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จ านวน 1 ตัว

5,500 ส านักปลัด

13 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์  ถุงมือ 
รองเท้าบูท จ านวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 10,000 บาท

40,000 ส านักปลัด

งบประมาณ หน่วยงานท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

14 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือชุดรอกหนีไฟฉุกเฉิน สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 
150 กก. ส าหรับความสูงตึกไม่เกิน 20 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 อัน

4,000 ส านักปลัด

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบอร์ดโครงอลูมิเนียมกรุด้วย ผ้าสักหลาดบานเล่ือน
กระจกขนาด  240 ×150 เซ็นติเมตร จ านวน 1 บอร์ด

15,000 กองการศึกษา

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบอร์ดโครงอลูมิเนียมกรุด้วย
ผ้าสักหลาดบานเล่ือนกระจกขนาด
 240 ×150 เซ็นติเมตร จ านวน 1 บอร์ด

15,000 กองการศึกษา

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
จ านวน 2 ใบ ราคาใบละ 8,300 บาท

16,600 กองการศึกษา

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ CPU หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบ
เมลามีนกันน้ าเคลือบตัว PU FOIL คุณภาพสูง ขนาด 80×
 60 ×75 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ 1,600 
บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

16,000 กองการศึกษา

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาด 24 น้ิว 3 ใบพัดขา
เดียวมอเตอร์รอบเร็ว 1,350 RPM   จ านวน 6 ตัว ราคา
ตัวละ 2,700 บาท

16,200 กองการศึกษา

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีที
ยู  รจ านวน  5  ตัว าคาตัวละ 28,600  บาท   (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

143,000 กองการศึกษา

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิงหลัง กว้าง 48 ซม. ยาว 51
 ซม. สูง 81 ซม. จ านวน 500 ตัวๆละ 250 บาท

125,000 กองการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงานท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพับ หน้าโฟเมก้าสีขาว  โครงขาเหล็กพับได้ 
เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเม่ียม ขนาด ก 75 x ย 180 x ส 
75  จ านวน  50  ตัว ราคาตัวละ  1,990 บาท

99,500 กองการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  CPU หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบเม
ลามีน กันน้ า  เคลือบตัว PU Foil คุณภาพสูง  ขนาด 
80x60x75  พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 1,600  บาท

16,000 กองการศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะนักเรียน ระดับประถมศึกษา ไม้ยางพารา ขนาด
 55 x40 x65 ซม.จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 1,300 บาท  
(ตามราคาท้อง ตลาด)

130,000 กองการศึกษา

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อ
นาที  จ านวน 2 เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท

22,000 กองการศึกษา

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดีแบบ Smart TV ขนาด 48 น้ิว 
ความละเอียดจอภาพ 1,920 ×1,080 พิกเซล  จ านวน 4 
เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 21,300 บาท  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

85,200 กองการศึกษา

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว มีช่อง USB ล าโพงบลูทูธเคล่ือนท่ีได้  จ านวน 5 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท

22,500 กองการศึกษา

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะน่ังรับประทานอาการ ท๊อปหน้าท าจากไม้ โครงเหล็ก 
พร้อมม้าน่ังแบบยาว จ านวน  10  ชุด ๆ ละ 4,500  บาท 
 ( ตามราคาท้องตลาด)

45,000 กองการศึกษา

หน่วยงานท่ี แผนงาน เป้าหมาย งบประมาณหมวด ประเภท
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (หน้าจอไม่น้อยกว่า

 19 น้ิว) หน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) หน่วยความจ าหลัก(RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB  และ
อุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท ( 
 ตามราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ )

170,000 กองการศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  ความเร็วในการพิมพ์ 18 
 แผ่น/นาที   มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 MB  จ านวน 
 3  เคร่ือง ๆ ละ 2,600  บาท   ( ราคากลางและคุณ
ลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

7,800 กองการศึกษา

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีระบบ AVR , มี
ระบบป้องกันการใช้งานเกินก าลัง,ระบบป้องกันปัญหา
ฟ้าผ่า, ระบบป้องกันไฟฟ้ารบกวน  สามารถส ารองไฟได้
ไม่น้อยกว่า 15  นาที  จ านวน  10  เคร่ือง ๆละ 2,500 
บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

25,000 กองการศึกษา

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ แบบ
อัตโนมัติแรงดันคงท่ีส่งน้ าข้ึนสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร 
ราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 เคร่ือง

6,700 กองการศึกษา

34 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ฉีดพ่นน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 40 
ลิตรต่อช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 59,000 บาท

118,000 กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ หน่วยงานท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
35 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองเจาะดินขนาด 4-5 แรงม้า พร้อมชุดหัวเจาะ

และดอกสว่าน ขนาด 4" 6" 8" อย่างละ 1  ชุด จ านวน  2
  เคร่ือง ๆ 15,000 บาท

30,000 กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

36 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซลข้ึนไป จ านวน 1 ตัว

11,490 กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

37 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต   จ านวน 1 ตู้ (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

14,700 กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

38 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (หน้าจอไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว) หน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) หน่วยความจ าหลัก(RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB  และ
อุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

17,000 กองช่าง

39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3   มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที (ppm)   
จ านวน  1  เคร่ือง   (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

6,300 กองช่าง

40 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีระบบ AVR , มี
ระบบป้องกันการใช้งานเกินก าลัง,ระบบป้องกันปัญหา
ฟ้าผ่า, ระบบป้องกันไฟฟ้ารบกวน  สามารถส ารองไฟได้
ไม่น้อยกว่า 15  นาที  จ านวน  1 เคร่ือง  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

2,500 กองช่าง

หน่วยงานท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
41 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถเข็นเจาะดินขนาด 63  ซีซี เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 

 พร้อมดอกเจาะขนาด  8" จ านวน  1    เคร่ือง
12,090 กองการประปา

42 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า ชนิด Network มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi 
ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที จ านวน 
1 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

15,000 กองการประปา

43 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า พร้อมติดต้ังขนาด 2 แรงม้า
 จ านวน 1 ตัว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการประปา

44 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า พร้อมติดต้ังขนาด 3 แรงม้า
 จ านวน 1 ตัว

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 กองการประปา

45 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า พร้อมติดต้ังขนาด 5 แรงม้า
 จ านวน 2 ตัว

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 กองการประปา

189,000 1,163,720 1,471,080 189,000 189,000รวม

หน่วยงานท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ
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ส่วนที่  4  
การติดตามและประเมินผล 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  
     คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5   
       คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  
     ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
     (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 
     Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
       ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

      เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
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(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
      ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
      วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
      ผลกระทบ (Impact) 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 (๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน และ

ประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
 (๓)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
(๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
(๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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