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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

********************************************************************* 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน ามาเป็นกรอบนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ  โดยผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางิ้ว ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  

๓ /๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

    ลงชื่อ 



(นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
 
 
 
 
 

 
ค าน า 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อ
วันท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณนั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ และรองรับเงิน
อุดหนุนตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๓๘๘๖ ลงวันท่ี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายการเงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีแจ้งมาภายหลังจากกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วแล้วเสร็จนั้น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
 
ส่วนท่ี ๑  บทน า           ๑ 
 
ส่วนท่ี ๒  เหตุผลและความจ าเป็น         ๒ 
 
ส่วนท่ี ๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น          ๗ - ๑๗ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         ๗ 
 

- รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม        ๘ – ๑๗ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 
ส่วนที่   ๑  บทน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้หมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน และให้หมายความรวมถึง 
การเพิ่มเติมหรือ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์
ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการจ่ายขาดเงินสะสม การจัดสรรงบ 
ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

ส่วนท่ี ๒  
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อ
วันท่ี  ๑๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 



เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อรองรับและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ และรายการเงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๓๘๘๖ ลงวันท่ี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็น 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่มีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการติดต้ัง มี
หนังสือกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา 
 

๒. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบไม่ปูหญ้า 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่มีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วได้รับมอบหน้าท่ีเป็นจากเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาสีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอเขาสวนกวาง จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อจัดงานกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรม
อื่น ๆ ในพื้นท่ีในอนาคตต่อไป 

 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า-ออก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาง้ิว 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 
มีสภาพช ารุด ขรุขระ ไม่สะดวกในการสัญจรเข้า – ออก จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

๓ 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นแยก ขก ๕๐๑๒ นานายสุทธินนัท์  คอนค า – ไปหนองเขียดโม้   

บ้านนาง้ิว หมู่ที่  ๑ 



เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่มีความจ าเป็นจะด าเนินการซ่อมแซม 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนของในการสัญจร 
 

๕. โครงการซ่อมแซมคันดินสระน้ าดอนปู่ตา บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ (งบบ้านนาง้ิว) 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม  

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สระน้ าดอนปู่ตามีสภาพคันดินช ารุด มีรูรั่ว มี
ความจ าเป็นต้องซ่อมแซมจึงต้องการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๖. โครงการขุดดินพร้อมวางท่อน้ าเข้าสระประปาดอนปู่ตา บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗ (งบบ้านนาง้ิว) 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่น้ าไม่ไหล่เข้าสระน้ าประปา (ดอนปู่ตา) เพื่อ
กักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้วได้พอเพียง เป็นการวางท่อน าน้ าเข้าสระพร้อมท้ังการดูแล รักษาสภาพของท่ี
สาธารณประโยชน์ จึงขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๗. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนนสวรรค์ – ไปบ่อน้ าซับ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  ๓ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
เส้นบ้านโนนสวรรค์ – ไปบ่อน้ าซับจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๘. โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  ๓  

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนมีความประสงค์จะดูแล คุ้มครอง
ป้องกันท่ีสาธารณประโยชน์ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๙. โครงการจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ าบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนมีความเดือดร้อนในการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน เนื่องจากรางระบายน้ าอุดตัน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 



 
 

๕ 
 

๑๐. โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่  ๔ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนมีความประสงค์จะซ่อมแซมและ
ต่อเติมศาลาประชาคม จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากศาลากลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนางบังอร  เรียนพิษ   หมู่ที่  ๕ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องของร่อง
ระบายน้ าไม่มีร่องระบายน้ าเสียออกจากหมู่บ้าน มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑๒. โครงการเสริมประตูก้ันน้ าห้วยอีบิดด้านทิศเหนือ บ้านดงเย็น  หมู่ที่  ๕ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนประสงค์จะขอก่อสร้างประตูกั้น
น้ าห้วยอีบิดด้านทิศเหนือให้สูงเพิ่มขึ้น 
 

๑๓. โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืชฝายคุมมุม(ฝายอาสาโรงสูบ) บ้านดงเย็น  หมู่ที่  ๕ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่มีประชาชนมีความประสงค์จะด าเนินการ
ก าจัดวัชพืชเพื่อการดูแล ปรับปรุงและรักษาสภาพฝายคุมมุม(ฝายอาสาโรงสูบ)ให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ต่อไป 
 

๑๔. โครงการขุดลอกหนองน้ าประปาฝายหัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนบ้านขามป้อมเห็นว่าหนอง
น้ าประปาฝายหัวเหวมีความต้ืนเขินไม่สามารถเก็บน้ าได้เพียงพอกับการอุปโภค บริโภคจึงต้องการจะให้
ด าเนินกรขุดลอกต้องการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

๑๕. โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามล้อมรอบที่สาธารณะ ป่าชุมชนหัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ที ่ ๖ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 



- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ประชาชนบ้านขามป้อม มีความประสงค์จะ
ดูแล คุ้มครองป้องกันรักษาสภาพของท่ีสาธารณประโยชน์ จึงจ าเป็นท่ีจะเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

๖ 
๑๖. โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติก (Asphaltic) ทางแยก ขก ๕๐๑๒ บ้านนายระวี ถึงหน้าบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗ 
เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 
 

- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้มีความสะดวกใน
การสัญจรมากขึ้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นค าป่าเตย – ไปบ้านโคกผักชี หมู่ที่ ๑ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าแรงต่ าใช้ในเส้นค าป่าเตย – 
ไปบ้านโคกผักชีมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นจากหน้าบ้านนางทองจันทร์ ถึงนานางระเบียบ ไวค า หมู่ที่  ๑  

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเส้นจากหน้าบ้านนาง
ทองจันทร์ ถึงนานางระเบียบ ไวค า มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นรอบหมู่บ้าน (ตรงข้าม ร.ร.บ้านนาง้อง ถึง หน้าบ้านนางค าวัง    
ศรีสะอาด) หมู่ที่ ๒  

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าแรงต่ าใช้ในเส้นรอบหมู่บ้าน 
(ตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาง้อง ถึงหน้าบ้านนางค าวงั  ศรีสะอาด)  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๒๐. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านนาง้อง - ไปทางบ้านป่าเปือ่ย หมู่ที่ ๒ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 



- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในสายบ้าน
นาง้อง - ไปทางบ้านป่าเป่ือยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๒๑. โครงการจ้างเหมาขยายไฟฟ้าส่องสว่างสายดอนปู่ตา บ้านนาง้อง  หมู่ที่ ๒ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในสายดอนปู่ตา 
บ้านนาง้อง  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 

๗ 
 

๒๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านนาง้อง – ไปทางวัดป่าค าคอกควาย   หมู่ที่ ๒ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในสายบ้าน
นาง้อง ไปทางวัดป่าค าคอกควายมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๒๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนายค าพนัธ์ ทองสา – ไปนานางดวงจันทร์     
ไวค า หมู่ที่ ๗ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประชาชนไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในสายข้าง
บ้านนายค าพันธ์ ทองสา–ไปนานางดวงจันทร์  ไวค ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
๒๔. โครงการจ้างเหมาขยายไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางเข้าหมู่บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่เนื่องจากประชาชนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ใน 
เส้นทางเข้าหมู่บ้านแสงสว่าง มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
๒๕. โครงการอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 



- ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่มีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวันท่ี  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายการเงินอุดหนนุส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



๗ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - ๑๖ ๒,๗๙๒,๐๐๐ - - - - ๑๖ ๒,๗๙๒,๐๐๐ 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๓๒๐,๐๐๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๒.๑ แผนงานการศึกษา - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ 

รวม - - - - ๒๐ ๓,๓๒๒,๐๐๐ ๕ ๖๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๗ ๔,๒๐๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 
 

๘ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 

 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดอาชญากรรม ปัญหา
โจรกรรมและปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นท่ีต าบล
นางิ้ว 

กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิดท่ีน ามาใช้ใน
การช่วยเพิ่มประสิทธิ 
ภาพด้านความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์ 
สินของประชาชน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดสามารถ
เก็บภาพเหตุการณ์
ได้ชัดเจน 

สามารถยกระดับ
การป้องกันปัญหา
อาชญากรรม 
ปัญหาโจรกรรม
และปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ีต าบล 
นางิ้ว ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒ ก่ อ ส ร้ า ง ส น า ม เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๗๓ x ยาว - - ๒๒๕,๐๐๐ - - ประชาชนใน มีสนามฟุตบอล กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



ฟุตบอลมาตรฐาน
แ บ บ ไ ม่ ปู ห ญ้ า
หน้าท่ีท าการอบต.
นางิ้ว 

มาตรฐานหน้าท่ีท าการ 
อบต.นางิ้วใหป้ระชาชน 
 ได้ใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย การฝึกซ้อม
กีฬา และใช้เป็นสถาน 
ท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๑๑๐ เมตร พร้อมท า
ถนนรอบสนามฟุตบอล
ตามแบบท่ีก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 

ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยการออก  
ก าลังกาย และ
เล่นกีฬา  

มาตรฐานท่ีรองรับ
การฝึกซ้อมและ
จัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับต าบล  
 

๙ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)ทางเข้า 
-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นางิ้ว 

เพื่อเทคอนกรีต
ทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ความยาว 8.9 เมตร 
ความหนา 0.15เมตร 
หรือพื้นท่ีรวมไมน่้อย
กว่า 84  ตร.ม. 

- - ๕๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น ทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน  
-การสัญจรไปมา
ความสะดวก 

กองช่าง 

๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เพื่อซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  - - ๖๒,๐๐๐   - - จ านวน ๑ เส้น ถนนได้มาตรฐาน  กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



เส้นแยก ขก.๕๐๑๒ –นา
นายสุทธินันท์  คอนค า 
ไปหนองเขียดโม้บ้าน 
นางิ้ว หมู่ท่ี  ๑ 
 

ลูกรัง ให้ได้มาตรฐาน 
การสัญจรไปมามี
ความสะดวกมากขึ้น 

ความยาว ๕๐๐เมตร 
ลึกเฉล่ีย ๐.๑๐  เมตร 
ปริมาตรลูกรัง  ๕๐๐  
ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งตลอดสาย   

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

๕ ซ่อมแซมคันดินสระน้ า
ดอนปู่ตา บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ท่ี ๗ 
 

เพื่อซ่อมแซมคันดิน
สระน้ าดอนปู่ตา 

ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  
ความยาว ๕๐ เมตร 
ความลึก ๓  เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ ครั้ง -สามารถกักเก็บน้ า
ได้มากขึ้น 
-บรรเทาภัยแล้ง 

กองช่าง 

๑๐ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ ขุดดินพร้อมวางท่อน้ า
เข้าสระประปาดอน 

เพื่อขุดดินพร้อมวาง
ท่อน้ าเข้าสระประปา

การขุดดินพร้อมวางท่อ 
น้ าเข้าสระน้ าดอนปู่ตา

- - ๔๕,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น สามารถกักเก็บน้ า
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



ปู่ตา บ้านนาโพธิ์  
หมู่ท่ี ๗ 

ดอนปู่ตา 
 

ความยาว ๕๐ เมตร -บรรเทาภัยแล้ง 

๗ ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านโนน
สวรรค์ – ไปบ่อน้ าซับ 
บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อก่อสร้าง ปรับ 
ปรุงซ่อมแซมถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร ตามแบบ
อบต. นางิ้ว ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน ๑ เส้น ประชาชนมีถนนได้
มาตรฐาน ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
รอบป่าชุมชนบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ท่ี  ๓  

เพื่อสร้างรั้วลวด
หนามคุ้มครอง
ป้องกันท่ี  
สาธารณประโยชน์ 
 

ความยาวของพื้นท่ีป่า
ชุมชน ๒,๐๐๐ เมตร  

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น สามารถรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ี 
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

๑๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. ๐๒ 



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ จะได้รับ รับผิดชอบ 
๙ จ้างเหมาขุดลอกราง

ระบายน้ าบ้านแสง
สว่าง หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อให้มีการถ่ายเท
ของน้ าและการ
ระบายน้ าได้ดีขึ้น 

ระยะทางการขุดลอก
รางระบายน้ าให้กว้าง
เท่าเดิม กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร 
 

- - ๓๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น สามารถระบายน้ า
ในหมู่บ้านได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ ซ่อมแซมและต่อเติม
ศาลาประชาคม บ้าน
แสงสว่าง หมู่ท่ี  ๔ 
 

เพ่ือปรับปรุงศาลา
ประชาคม ให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม ๑ แห่ง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ๑   แห่ง ศาลาประชาคม 
ได้รับการปรับปรงุให้
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากศาลากลางบ้าน ถึง
หน้าบ้านนางบังอร 
เรียนพิษ   หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อให้มรี่องระบาย
น้ าใช้ในการระบาย
น้ าเสียออกจาก
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า  
จากศาลากลางบ้าน ถึง
หน้าบ้านนางบังอร 
เรียนพิษ   

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากร่อง
ระบายน้ า 

กองช่าง 

๑๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒ เสริมประตูน้ าด้านทิศ
เหนือ ห้วยอีบิด  
บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี  ๕ 
 

เพื่อเสริมประตูน้ า
ด้านทิศเหนือ ห้วย  
อีบิด 
 

ก่อสร้างประตูกั้นน้ า
ด้านทิศเหนือ ห้วยอีบิด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - การเสริมประตู
กั้นน้ าด้านทิศ
เหนือห้วยอีบิด 

มีประตูกั้นน้ าห้วยอี
บิดให้สามารถเก็บ
กั๊กน้ าได้ในปริมาณ
ท่ีมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๓ จ้างเหมาก าจัดวัชพืช
ฝายคุมมุม (ฝายอาสา
โรงสูบ) บ้านดงเย็น  
หมู่ท่ี  ๕ 
 

เพื่อจ้างเหมาก าจัด
วัชพืชท่ีฝายคุมมุม 
(ฝายอาสาโรงสูบ) 

ก าจัดวัชพืชฝายคุมมุม
ให้อยู่ในสภาพดีไม่มี
วัชพืช 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ฝายคุมมุมไม่มี
วัชพืช 

มีการดูแล รักษา
ฝายคุมมุม (ฝาย
อาสาโรงสูบ) ด้วย
การก าจัดวัชพืช 

กองช่าง 

๑๔ ขุดลอกหนองน้ า 
ประปาฝายหัวเหว 
บ้านขามป้อม หมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อขุดลอก ขุดขยาย 
ปรับปรุงแหล่งน้ า 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ ครั้ง -สามารถกักเก็บน้ า
ได้มากขึ้น 
-บรรเทาภัยแล้งได้
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
๑๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕ ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ล้อมรอบท่ีสาธารณะ ป่า
ชุมชนหัวเหว บ้านขาม
ป้อม หมู่ท่ี  ๖ 

เพื่อสร้างรั้วลวดหนาม
คุ้มครองป้องกันท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ความยาวตามขอบ
สระความยาวของ
พื้นท่ีป่าชุมชน 
๒,๐๐๐ เมตร  

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น สามารถรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ี 
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

๑๖ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัล
ติก (Asphaltic) ทางแยก 
ขก ๕๐๑๒ บ้านนายระวี 
ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
นาโพธิ์ หมู่ท่ี  ๗  

เพื่อเสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลติก (Asphaltic) 
ทางแยก ขก ๕๐๑๒ 
บ้านนายระวี ถึงหน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์   

ความกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๓๘ เมตร 
ตามแบบ อบต.  
นางิ้ว ก าหนด 
ตามแบบท่ีก าหนด 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น ประชาชนมีถนนได้
มาตรฐาน ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 



๑๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นค าป่าเตย – ไป
บ้านโคกผักชี หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าให้ประชาชนได้
มีกระแสไฟฟ้าใช้ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า สายค าป่าเตย – 
ไปบ้านโคกผักชี 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน ๑ 
เส้น 
 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากไฟฟ้า
แรงต่ าเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นจากหน้าบ้านนาง
ทองจันทร์ ถึงนานาง
ระเบียบ  ไวค า หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าให้ประชาชนได้
มีกระแสไฟฟ้าใช้ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า สายจากหน้าบ้าน
นางทองจันทร์ ถึงนา
นางระเบียบ  ไวค า 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน ๑ 
เส้น 
 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากไฟฟ้า
แรงต่ าเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นรอบหมู่บ้าน (ตรง
ข้าม ร.ร.บ้านนาง้อง 

เพื่อด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าให้
ประชาชนได้มี

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า สายรอบหมู่บ้าน 
(ตรงข้าม ร.ร.บ้าน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน ๑ 
เส้น 
 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากไฟฟ้า

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



ถึง หน้าบ้านนางค าวัง 
ศรีสะอาด หมู่ท่ี ๒  

กระแสไฟฟ้าใช้ นาง้อง ถึงหน้าบ้าน
นางค าวัง ศรีสะอาด 

แรงต่ าเพิ่มมากขึ้น 

 
๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน   
นาง้อง – ไปทางบ้าน  
ป่าเป่ือย หมู่ท่ี ๒ 
 

เพื่อด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับใช้
ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน 
นาง้อง – ไปทางบ้าน 
ป่าเป่ือย 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๕ จ้างเหมาขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสายดอนปู่ตา บ้าน 
นาง้อง  หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้สายดอนปู่ตาบ้าน 

เป็นค่าจ้างเหมา
ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
สายดอนปู่ตา บ้าน 

- - - ๒๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน ๑  
เส้น 

 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 นาง้อง   
 

นาง้อง 

๖ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน   
นาง้อง – ไปทางวัดป่า  
ค าคอกควาย หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับใช้
ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน 
นาง้อง – ไปทางวัด
ป่าค าคอกควาย    

- -  - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ จ้างเหมาขยายไฟฟ้า
ส่องสว่างเส้นทางเข้า
หมู่บ้านแสงสว่าง  
หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้ในเส้นทางเข้า
หมู่บ้านแสงสว่าง 

ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง 
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน 

- 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร สายข้างบ้าน
นายค าพันธ์ ทองสา - 
ไปนานางดวงจันทร์  
ไวค าหมู่ท่ี ๗ 
 

เพื่อด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับใช้
ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายข้าง 
บ้านนายค าพันธ์ ทองสา 
- ไปนานางดวงจันทร์   
ไวค า 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน ๑ 
เส้น 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

๑๗ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ เงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์

ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประกอบวิชาชีพ
ครูท่ีสังกัดศูนย์

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูท่ีสังกัดศูนย์

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



วิชาชีพครูท่ีสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการส่งเข้า
รับการฝึกอบรมตาม
กลุ่มสาระวิชาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น 

เด็กเล็กของอบต. 
นางิ้ว จ านวน ๓ คน 

 

พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาการเรียน
การสอนให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 

 
 


