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อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 



 
คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 วรรค 5   “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี” 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  
พ. ศ. 2564   ฉะนั้น  จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หากประชาชนทุก
ท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ ที่ทำการองค์การบริหารตำบลนางิ้ว หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์กาบริหารส่วนตำบลนางิ้วทราบ  เพื่อ
จะได้พิจารณาวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป 
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สารบัญ 
          หน้า 

ส่วนท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ๑ 
   

ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ...... 
- สรปุงบประมาณรายรับ 
- สรปุงบประมาณรายจ่าย 

ส่วนท่ี ๓  สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    …….. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   …….. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม .......... 

        เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ………. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ   ……….. 

         

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  1) วิสัยทัศน์  

   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดีมีชุมชนเข้มแข็ง”ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถ่ินในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าขาย การ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลก  เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

 2) ยุทธศาสตร ์
  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การสง่เสรมิพัฒนางานก่อสร้างการปรบัปรุงและซอ่มแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่อง 

ระบายน้ำ  ฝายน้ำล้น  ประปาหมูบ่้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ำโยก  
                     1.2 การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการ

ซ่อมแซมภายในตำบล 
  1.3 การสง่เสรมิพัฒนาการดำเนินงานเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำ 
                           การเกษตรและการปรบัปรุงแหลง่น้ำพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคณุภาพ 
  2.1 การสง่เสรมิสนบัสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
  2.2 การสง่เสรมิสนบัสนุนและฝึกอบรมกลุม่อาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
                     2.3 การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสขุมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษา

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  2.4 การสง่เสรมิสนบัสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
  2.5 การสนบัสนุนสวัสดิการสังคม ผูสู้งอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
   2.6 การสง่เสรมิสนบัสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนรุักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

3.1 การอนุรกัษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมี
จิตสำนึก 

3.2 การสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
3.3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 
 



 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.1 การป้องกันปัญหาช่วยเหลอื การลดผลกระทบความเสยีหายจากสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติ 
          4.2 การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
  4.3 การรกัษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการองค์กรและภาครฐั 
  5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  5.2 การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 
  5.3 การพัฒนาบรกิารประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

 3)  เป้าประสงค ์
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาด้านงานบริการชุมชนและสังคมขั้นพื้นฐาน 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาด้านแหล่งน้ำสาธารณะแหลง่น้ำตามธรรมชาติ 
3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาด้านการเศรษฐกิจในพื้นที่ 
4. ส่งเสรมิการมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบรูณ์ อย่างยังยืนและมสี่วนร่วมของ 

ประชาชน 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบ

ต่อชุมชน 
6. ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี 
7. ส่งเสรมิสนบัสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพฒันาด้านต่าง ๆ 
 

 4) ตัวชี้วัด  
1. มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2. มีการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีอาชีพทีส่ร้างรายได้ 
3. มีการอนรุักษ์ การสร้างมลูค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
4. มีการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
5. มีความสามัคคีและความร่วมมือในการพัฒนา 

  

5) ค่าเปา้หมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย  เพื่อการพัฒนาใน
อนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเขาสวนกวาง และแผนชุมชนตำบลนางิ้ว 
  

 



 6) กลยุทธ ์
  6.1  ส่งเสรมิการพฒันางานโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.2  ส่งเสรมิการพฒันางานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล 
  6.3  ส่งเสรมิการพฒันาแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำการเกษตรและแหล่งน้ำพื้นที่ 
  6.4  ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6.5  ส่งเสรมิสนบัสนุนและฝกึอบรมกลุม่อาชีพให้มีศักยภาพและสามารถพึง่พาตนเองได้ 
  6.6  ส่งเสรมิสนบัสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที ่
  6.7  ส่งเสรมิพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
  6.8  ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  6.10 ส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินและป่าไมอ้ย่างมจีิตสำนึก 
  6.11 ส่งเสริมการพัฒนาแหลง่น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.12 ส่งเสริมการรกัษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ 
  6.13 ส่งเสริมการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดี 
  6.14 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  6.15 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  6.16 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

7.1)  การศึกษา  เป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการ
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ เป็นต้น   
  7.2) สาธารณสุขตำบลนาง้ิว   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1  แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้วที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมทั้งมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
  7.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บา้น  ประกอบกับได้รับความรว่มมือ
จาก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง   
นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตำบลได้ 
  7.4) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มี
ศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีที่ดีงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญ
ประเพณีท้องถ่ินที่ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจำจนถึงทุกวันน้ี 
   7.5) การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีตำรวจบ้าน 
และอาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 



  7.6) ผลผลิตทางการเกษตรพ้ืนท่ี  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีพื้นที่กว้างขวาง
เหมาะแก่การทำการเกษตร  ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำ
ไร่อ้อย ทำไร่มันสับปะหลัง  ทำสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   
  7.7) การท่องเท่ียว  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็น
ป่าไม้  ภูเขาและที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ซึ่งสามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติ
และยังคงความเป็นชนบท   
  7.8) การพัฒนาแหล่งน้ำ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติ    หลักที่
ผ่านตำบลนางิ้ว จำนวน  2  ลำห้วย  มีอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จำนวน  11  แห่ง  สระน้ำ  
จำนวน  7  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น้ำบาดาล  จำนวน  7  แห่ง  รวมทั้งมี
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึนจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตร
และการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
  7.9) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในเขตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นที่  

1) บ้านนางิ้ว        หมู่ที่  1  และ บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่  7  จำนวน  1,283  ไร่ 
2) บ้านนาง้อง        หมู่ที่  2  จำนวน  86  ไร่   
3) บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่  3  จำนวน  30  ไร่  
4) บ้านแสงสว่าง     หมู่ที่  4  จำนวน  65  ไร่   
5) บ้านดงเย็น        หมู่ที่  5  จำนวน  42  ไร่   
6) บ้านขามป้อม     หมู่ที่  6  จำนวน  100  ไร่  

     ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณที่ดิน
สาธารณะหมู่ที่  1และ 7   เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
  7.10) การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขนาดกลาง ประกอบด้วยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  มีสถานที่และอาคารที่ทำการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  และ
พัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

 



การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน งาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
การเศรษฐกิจ ๑.๑ อุตสาหกรรม

และการโยธา 
๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๑.๑.๒  งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

กองช่าง 

๑.๒ การเกษตร ๑.๒.๑  งานส่งเสริม
การเกษตร 
๑.๒.๒  งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ำและป่าไม ้

กองช่าง 

บริการชุมชน
และสงัคม 

๑.๓ เคหะและ
ชุมชน 

๑.๓.๑  งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๑.๓.๒  งานไฟฟ้าถนน 
๑.๓.๓  งานกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

บริการชุมชน
และสงัคม 

๒.๑ การศึกษา ๒.๑.๑ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
๒.๑.๒  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

กองการศึกษา 

๒.๒ สาธารณสุข ๒.๒.๑ งานบริการ
สาธารณสุข 

สำนักปลัด 

๒.๓  สังคม
สงเคราะห ์

๒.๓.๑ งานสวัสดกิาร
สังคมและสงัคมสงเคราะห ์

สำนักปลัด 

๒.๔ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๒.๔.๑ งานสง่เสรมิ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

สำนักปลัด 

๒.๕  การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๒.๕.๑ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
๒.๕.๒ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

 

 



ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน งาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๓ ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ ๓.๑ การเกษตร ๓.๑.๑  งานส่งเสริม
การเกษตร 
๓.๒.๒  งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ำและป่าไม ้

สำนักปลัด 

๔ ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

บรหิารงาน
ทั่วไป 

๔.๑  การรักษา
ความสงบภายใน 

๔.๑.๑ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรกัษาความสงบ
ภายใน 
๔.๒.๑ งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

สำนักปลัด 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและภาครัฐ 

บรหิารงาน
ทั่วไป 

๕.๑  บริหารงาน
ทั่วไป 

๕.๑.๑  งานบรหิารทั่วไป 
๕.๑.๒  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
๕.๑.๓  งานบรหิารงานคลัง 

สำนักปลัด 



2.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพือ่การ 
พัฒนาท้องถ่ินปี 2564 

ตามแผน ดำเนินการจรงิ 

1.  ด้านความ 
มั่นคง 

1. การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

1. บริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอตอ่การพัฒนา
เศรษฐกจิและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืนแนวทางการ
พัฒนา 

1. การยกระดับการพฒันา
เศรษฐกจิเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน และ 
เช่ือมโยงโอกาสจากประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

1. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

52 22 

2.  ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการแข่งขัน 

2  การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มล้ำใน
สังคม 

2. แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมแนว
ทางการพัฒนา 
 

2. การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมทีม่ีคุณภาพ 

94 54 

3. ด้านการ
พัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกจิภายใน
ควบคู่กับการแกป้ัญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนา 

3 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่ างยั่ งยืนแนวทางการ
พัฒนา   

3. การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 

3. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4 1 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพือ่การ 
พัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน 
ดำเนินการ

จริง 
4. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียม 
กันทางสังคม 

4  การเติบโตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการแนวทางการพัฒนา 

4. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

4. การพัฒนาการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

9 5 

5. ด้านการสร้าง
การเตบิโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

5. การพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคมขนส่งทีเ่ช่ือมโยงพื้นที่
เศรษฐกจิหลักภาคกลางและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก(EEC)เพื่อพฒันา
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ
ของภาคแนวทางการพฒันา 
 

5. การสง่เสรมิและพฒันา
ศักยภาพด้าน การเป็นเมือง
อัจฉริยะ(Smart City)  และ
เมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
(Meetings, Incentive 
Travel, Conventions, 
Exhibitions  : MICE City) 

5. การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

5. การบริหาร
จัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 

10 3 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชนจ์ากข้อตกลงกบั
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
ตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกจิแนวทางการ
พัฒนา 

- 6. การพัฒนาการ
เสริมสร้างสุขภาวะ 

- - - 



 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ตามแผน ดำเนินการจรงิ 
- 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสตกิส ์
- - 7. การพัฒนาการสร้างเสริมทุนทาง

สังคมให้เข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจ 
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- - - 

- 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

- - 8. การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- - - 

- 9. การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

- - - - - - 

- 10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

- - - - - - 

รวม 169 85 
 

  โครงการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน จำนวนทัง้หมด  169  โครงการ ดำเนินการจรงิ  85  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.30   ของจำนวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  1. สรปุผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายงานสถิติการคลัง 
   ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 

1.1 สรุปรายรับ-รายจา่ย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายรับ ปี 2564 รายจ่าย ปี 2564 

ประมาณการ รับจริง ประมาณการ จ่ายจริง 

รายได้จัดเก็บเอง     1. งบกลาง   9,221,603.00    9,136,726.00  

1. หมวดภาษีอากร     120,400.00       70,106.19  2. งบบุคคลากร   9,802,414.00    8,840,718.16  

2. หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต 

      40,850.00       26,618.50  2.1 เงินเดือนฝ่าย
การเมือง 

  2,052,720.00    1,620,720.00  

3. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

    100,000.00       65,698.75  2.2 เงินเดือนฝ่าย
ประจำ 

  7,749,694.00    7,219,998.16  

4. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

    230,000.00      163,764.78  3. งบดำเนินการ   9,496,083.00    8,961,475.10  

5.หมวดรายได้จากทุน 0        1,800.00        

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ
แล้วจัดสรรให้ อปท. 

    3.1 ค่าตอบแทน   2,852,760.00    2,141,867.00  

    3.2 ค่าใช้สอย   5,081,227.00    2,540,322.00  

    3.3 ค่าวัสดุ   1,202,476.00      973,927.32  

    3.4 ค่า
สาธารณูปโภค 

    359,620.00      305,358.78  

1. หมวดภาษีจัดสรร 17,911,500.00  17,566,972.37  4. งบลงทุน   4,256,900.00    3,204,700.00  

หมวดรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุน 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน     

1. หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,697,250.00  16,699,204.12  6.งบเงินอุดหนุน   2,323,000.00    2,097,687.83  

2. หมวดเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ
กิจ 

          

รวมท้ังสิ้น 35,100,000.00  34,594,164.71  รวมท้ังสิ้น 35,100,000.00  29,241,307.09  

 

 

 



 

1.2 รายรับ   
1. หมวดภาษีอากร 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   -    
1.1 ภาษีจัดเก็บเอง 2. ภาษีบำรุงท้องที่                           6,584.17  
  3. ภาษีป้าย                         41,733.00  
  4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         21,789.02  
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ  และใบอนุญาต 

5. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา                           1,067.00  

6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                           1,110.00  

7. ค่าปรับการผิดสัญญา   

8.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร                                   -    
7. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200  
ตารางเมตร   
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ   

9. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอย                          300.00  
  

10. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                             600.00  
  11. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
                          2,250.00  

  12. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                             221.50  
  13. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                       4,000.00  
  14. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ                         16,800.00  
  15. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                             250.00  
  16. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                               20.00  
1.3 หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 17. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                         65,698.75  
1.4 หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

18. เงินที่มีผู้อุทิศให้                               12.00  

19. ค่าขายแบบแปลน                         10,000.00  

20. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ                         153,752.78  
1.5 หมวดรายได้จาก
ทุน 21. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                           1,800.00  

 



1.3 รายจ่าย 
งบ รายละเอียด จำนวนเงิน 

1. งบกลาง เงินอุดหนุนการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           5,574,800.00  

  เงินอุดหนุนการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ           2,087,000.00  

  เงินอุดหนุนการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                33,000.00  

  เงินสำรองจ่าย              339,436.00  

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน           1,102,490.00  

  อ่ืน ๆ                            -  

2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง  2.1 เงินเดือนฝ่ายการมือง           1,620,720.00  

ประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ           7,219,998.16  

3. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 3.1 ค่าตอบแทน              530,640.00  

และวัสดุ และหมวดค่าสาธารารณูปโภค) 3.2 ค่าใช้สอย           4,151,549.00  

  3.3 ค่าวัสดุ              973,927.32  

  3.4 ค่าสาธารณูปโภค              305,358.78  

4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 4.1 ค่าครุภัณฑ์              566,900.00  

และสิ่งก่อสร้าง) 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           2,637,800.00  

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 5.1 รายจ่ายอ่ืน                          -    

6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 6.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

          2,097,687.83  

รวมท้ังสิ้น        29,241,307.09  

หมายเหตุ 
  

1. เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  2564                 จำนวน    46,330,286.81   บาท 

2. เงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   2564    จำนวน    10,672,571.13   บาท 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟ้า
ถนน)  

กองช่าง 2 114,687.83 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสา 
หกรรมและการโยธา 

กองช่าง 20 5,274,300 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

10 3,068,779.32 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 27 1,014,996 
แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

กอง
การศึกษา/
สำนักปลัด 

4 8,422,400 

แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด 1 18,100 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

5 191,959 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่การ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 1 12,260 

4. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

บริหารทั่วไป แผนงานรกัษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด 5 72,482 

5. การบริห ารจัดการ
องค์กรและภาครัฐ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 3 105,100 

รวม 78 18,295,064.15 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
(แผนงานเคหะและชุมชน) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากวัดศิริวรรณ–บ้านนางวาสนาดี โพธ์ิสกุล

พาณิช  บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่ 3   
55,390.79  

2. ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ำ สายแยก ขก 5012 จากหน้าบ้านนายวัชรกร  วิชัย
วงษ์ ถึงบ้าน นายเกรียงไกร   คำหล้า  บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1   

59,297.04  

 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์ สายทางรอบบ้าน 

(หลงัวัดศิริวรรณ) หมูท่ี่ 3 
492,000  

2. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม สายทางบ้านขามป้อม 
– หัวเหว  หมู่ที่ 6  

495,000  

3. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น สายทางดงเยน็ – ห้วยอี
บิด  หมู่ 5 

496,000  

4. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอ้ง  สายข้างโรงเรียน – กก
บก  หมู่ที่ 2  

415,000  

5. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางิ้ว สายทางหลังโรงเรียนนางิ้ว
วิทยาสรรค์ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 

407,000  

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ สายทางนาโพธิ ์– คำแคน     
หมู่ท่ี 7  

487,000  

7. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง สายทางแสงสว่าง – 
โนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 4 

488,000  

8. ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนางิ้ว หมู่ท่ี 1 สายนางิ้วเชื่อมโนนสวรรค์–คำแคน  
      

448,000 

 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 สายนางิ้ว – โคกผักชี 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 สายนางิ้ว – คำป่าเตย 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 สายแยก  ขก. 5012 เช่ือม   
นางิ้ว – โคกผักชี 

9. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านนาโพธิ ์ หมู่ท่ี 7 สายนาโพธิ ์– ดงน้อย (พ่อพยอม)   179,500  
10. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3  สายทางโนนสวรรค์ – 

โคกกลาง 
115,900  

11. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง หมูท่ี่ 4 สายแสงสว่าง–ศรีสุขสำราญ   
129,800 

 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง หมูท่ี่ 4 สายแยกแสงสว่าง–ศรีสุข
สำราญ -โคกป่าดู่  



(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ต่อ) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
12. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 5  สายบ้านดงเย็น – เช่ือมสาย

ขามป้อม – หนองแสงนอ้ย 
89,900  

13. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามป้อม  หมูท่ี่ 6  สายแยก  5012 – เช่ือม
สายขามป้อม – หนองแสงน้อย 

36,900  

14. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1  สายแยก ขก.5012 – เช่ือม
สายโคกผกัชี 

154,000  

15. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาง้อง  หมูท่ี่ 2  สายแยก ขก.5012 – นา
นายคำเซียน 

59,500  

16. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  สายโนนสวรรค์ – คำแคน  
370,000 

 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 สายโนนสวรรค์–บ่อน้ำซับ 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  สายโนนสวรรค์–โคกกลาง 

17. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4  สายแยก ขก.5012 – 
แสงสว่างโนนสมบรูณ์   

 
 

191,000 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4  สายแยกแสงสว่างศรีสุข
สำราญ – วัดป่าแสงสว่าง   

18. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 7 สายนาโพธ์ิ – ฝายหนองผือ   40,000  
19. โครงการเดินทอ่สง่น้ำ PVC ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาโพธ์ิ  

หมู่ที่ 7 
120,000  

20. โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 59,800  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 (แผนงานการศึกษา)  
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อบต.นางิ้ว  

787,801.32 
 

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่  
อบต.นางิ้ว 

3. โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) 119,000  
4. ค่าใช้จ่ายในการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วัดโพธ์ิศรี

สำราญ อบต.นางิ้ว 
54,720  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 125,530  
6. โครงการอาหารกลางวันสำหรบัเดก็ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต. นางิ้ว 343,000  
7. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผูป้กครอง 4,950  
8. โครงการเยี่ยมบ้านเดก็ 3,450  

 



(แผนงานการศึกษา) (ต่อ) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
9. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
105,000  

10. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรบัเด็กเล็กถึง 
ป. 6 

1,488,000  

11. โครงการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ อบต.นางิ้ว 
 

37,328  

 

(แผนงานสาธารณสขุ) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนางิว้   551,155.30  
2. โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลนางิ้ว 46,885.70  
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตร์จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

45,710  

4. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 4,245  
5. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000  
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว

หมู่ที่ 1 
10,000  

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 2 

10,000  

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 3 

10,000  

9. โครงการสง่เสรมิพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 4 

10,000  

10. โครงการสง่เสรมิพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 5 

10,000  

11. โครงการสง่เสรมิพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 6 

10,000  

12. โครงการสง่เสรมิพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว 
หมู่ที่ 7 

10,000  

13. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี บ้านนางิ้ว หมู่ท่ี 1 

20,000  

14. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯอัครราชกุมารี บ้านนาง้อง หมู่ท่ี 2 

20,000  

15. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณฯอัครราชกุมารี บ.โนนสวรรค์ หมู3่ 

20,000  



(แผนงานสาธารณสขุ) (ต่อ) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
16. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯอัครราชกุมารี บ.แสงสว่าง หมู ่4 
20,000  

17. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี บ้านดงเย็นหมู่ท่ี 5 

20,000  

18. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี บ้านขามป้อม หมู่
ที่ 6 

20,000  

19. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี บา้นาโพธิ์ หมู่ท่ี 7 

20,000  

20. โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ระดับท้องถ่ิน   92,000  
21. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิง่ปฏกูิลและน้ำเสีย ภายในหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี 1 5,000  
22. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียภายในหมู่บ้านนาง้อง หมู่ท่ี 2 5,000  
23. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นโนนสวรรค์ 

หมู่ท่ี 3 
5,000  

24. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นแสงสว่าง   
หมู่ท่ี 4 

5,000  

25. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นดงเย็น      
หมู่ท่ี 5 

5,000  

26. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นขามป้อม   
หมู่ท่ี 6 

5,000  

27. โครงการกำจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในหมู่บา้นนาโพธิ์      
หมู่ท่ี 7 

5,000  

 

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)   

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการจ้างเหมารถรับ-สง่ เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ อบต.นางิ้ว 
130,000  

2. โครงการแจกเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในตำบลนางิ้ว 6,009,900  
3. โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลนางิ้ว 2,246,000  
4. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,500  

 

(แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)    

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนทั่วไป หลักสตูรการฝึกยกระดบัฝีมือ สาขา ชา่ง

ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
18,100  



(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธ์ิศรีสำราญ  อบต. นางิ้ว 15,000  
2. โครงการแข่งขันกีฬา (กลุม่) โรงเรียนเขตตำบลนางิ้ว 30,000  
3. โครงการประเพณีสงกรานต ์ 116,959  
4. อุดหนุนโครงการจดังานพิธีเฉลิมพระเกียรติแบบแผนรัฐพิธีอำเภอเขาสวน

กวาง 
15,000  

5. อุดหนุนโครงการกิจกรรมเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

15,000  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (แผนงานการเกษตร)  
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.

2564 
12,260  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM ๒.๕) 

9,900  

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,494  
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 7,088  
4. โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ.ขอนแก่น 20,000  
5. โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อ.เขาสวนกวาง 

 

30,000  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและภาครฐั   
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/แผนงาน ใช้งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                               
35,000  

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.นางิ้ว 2,100  
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.นางิ้ว 68,000  

 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
  

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วที่มีอยู่อย่างจำกัด  การกำหนดโครงการ/แผนงาน 
แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/
แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตาม
แผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ    ซึ่งในปีนี้ติดปัญหาของการเกิดโรคระบาดโควิด -19  จึงไม่สามารถดำเนิน
โครงการตามแผนงานที่มีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 ๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม  

 
ข้อเสนอแนะ  

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ดำเนินการเอง เห็นควร
บรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกิน
ศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นต้น 

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ 
เหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง  
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สดุ สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกดิการเรยีนรู้

และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางิ้ว (หลังโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) 
บ้านนางิ้ว หมู่ที่  1 

 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน - กกบก 
บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 

 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

        

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน (หลังวัดศิริวรรณ) 
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  3 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงสว่าง-โนนสมบูรณ์ 
บ้านแสงสว่าง   หมู่ที่ 4 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงเย็น หมู่ที่  5 

 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขามป้อม  หมู่ที่  6 

 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ - คำแคน 
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  7 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายดงเย็น – เชื่อมสายขามป้อม - หนองแสงน้อย 
บ้านนาดงเย็น หมู่ที่  5 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายแยกแสงสว่าง-ศรีสุขสำราญ 
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่  4 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายแสงสว่าง-ศรีสุขสำราญ-โคกป่าดู่ 
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่  4 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายขามป้อม-หนองแสงน้อย 
บ้านขามป้อม หมู่ที่  6 

 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายโนนสวรรค์ - โคกกลาง 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ก่อนดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



โครงการเยี่ยมบ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

 

 

 

 

 
               
 
 

  



 โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลนางิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                 



โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ  อบต.นางิ้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนทั่วไป หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่าง
ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



   

 


