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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล    
นางิ้ว   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นประโยชน์ในพัฒนา การแก้ไขป๎ญหา สามารถตอบสนอง
ความต้องการและของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
           สิงหาคม   2565 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
                                         หน้า 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑ – ๑๒      
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 ๑. ด้านกายภาพ           
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง         
 ๓. ประชากร            
 ๔. สภาพทางสังคม           
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน          
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ           
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ          

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๓ – ๓๗ 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒.๑   วิสัยทัศน์ 
  ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
  ๒.๓  เป้าประสงค์  
  ๒.๔  ตัวชี้วัด  
  ๒.๕  กลยุทธ์  
  ๒.๖  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       ๓๗ – ๑๒๒
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      
   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล       ๑๒๒ – ๑๒๔ 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------- 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
       องค์การบริหารสว่นต าบลนาง้ิว ไดจ้ัดตั้งเป็นองค์การบริหารสว่นต าบล  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕๒  ง   ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๙   ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี ๒๙๔   
หมู่ที่  ๑  บ้านนางิ้ว  ต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น   ห่างจากตัวอ าเภอเขาสวนกวาง
ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร ตามทางหลวงชนบท  หมายเลข ขก  ๕๐๑๒  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๖๐  
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒   (ถนนมิตรภาพ)   มีพ้ืนที่ประมาณ  ๒๕ ,๑๕๗  ไร่   คิดเป็น  
๖๘.๓๒๖  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  ๗  หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 

ทิศเหนือ จรด ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้  จรด ต าบลดงเมืองแอม  และต าบลเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก จรด ต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันตก จรด ต าบลศรีสุขส าราญ  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบ  ลูกคลื่นมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ปานกลาง อยู่ระหว่าง ๑๘๐  –  ๔๐๐  เมตร  พ้ืนที่ถือครอง ๓๖ ,๖๔๕ ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
๒๒,๖๕๐ ไร่  เหมาะส าหรับการท าไร่  ท านา มีพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งหมดประมาณ ๑ ,๐๔๓ ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นปุา
ลักษณะเสื่อมโทรมบางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพื้นที่   เพ่ือใช้ท าการเกษตร  ใช้ไม้ท าฟืนและถ่าน  หรือน า
ไม้บางส่วนมาปลูกเป็นที่อยู่อาศัย และยังมีปุาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าห้วยหลายสาย เช่น  ล าห้วยเสือเต้นล าห้วย  อี
บิด  ล าห้วยคุมมุม  ล าห้วยนางิ้ว  ล าห้วยขามปูอม   เหมาะส าหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะป๎จจุบันมี
ความตื้นเขินไม่เหมาะในการเพาะปลูก และบางพ้ืนที่เหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดูกาล  ดังนี้  
- ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  
- ฤดูร้อน   จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม   ถึง  เดือนมิถุนายน  
- ฤดูฝน   จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม   ถึง  เดือนตุลาคม  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินเป็นดนิรว่นปนทราย   ส่วนใหญมี่ความอุดมสมบรูณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  เหมาะสม

ส าหรับปลูกไม้ผลและเหมาะสมปานกลางส าหรับพืชไร่  มีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับนาข้าวเพียงบางส่วน  รองลงมา
คือลักษณะของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นบริเวณปุาไม้ 

 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า 
ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลนางิ้ว  จะเป็นหนองน้ า  สระน้ า และล าห้วย  โดยมีห้วยเสือเต้น 

เป็นแหล่งน้ าสายหลักซ่ึงไหลผ่านพ้ืนที่จ านวนทั้ง  ๓ หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านนาง้อง  หมู่ที่ ๗
บ้านนาโพธิ์ 

๑.๖ ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์และป่าไม้ 
ลักษณะของไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใช้สอย  ได้แก่ ไม้แดง  เต็ง   ไม้ไผ่  เป็นต้น  

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

            เขตการปกครองและขอบเขตของหมู่บ้าน   แบ่งเป็น   ๗   หมู่บ้าน  ได้แก่  

         หมูที่ ่ ๑   บ้านนางิ้ว โดยมี   ..................................    เป็น ผู้ใหญ่บ้านนางิ้ว 
         หมูที่ ่ ๒   บ้านนาง้อง โดยมี   นายวินัย  สามเชียง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาง้อง 
         หมูที่ ่ ๓   บ้านโนนสวรรค ์โดยมี   นายสมพงษ์  บัวหอม    เป็น ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ 
         หมูที่ ่ ๔   บ้านแสงสว่าง โดยมี   นายอานนท์    แก่นวงศ์  เป็น ผู้ใหญ่บ้านแสงสว่าง 
         หมูที่ ่ ๕   บ้านดงเย็น โดยมี   นายค าพอง  ค าพิมพ์ปิด  เป็น  ผู้ใหญ่บ้านดงเย็น 
         หมูที่ ่ ๖   บ้านขามปูอม โดยมี   นายมนูศักดิ์  อินทวัน  เป็น  ผู้ใหญ่บ้านขามปูอม 
         หมูที่ ่ ๗   บ้านนาโพธิ์ โดยมี   นายสุพจน์  จันทกลาง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ 

หน้า ๑ 

หน้า 2 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 

 

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

การเลือกตั้ง เลือกตั้งเม่ือ ครบวาระเมื่อ 

จ านวนผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 

จ านวนผู้ไป 
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไม่ไป 
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

บัตรเสีย 

คน คน ใบ 
นายกฯ  ๓๑ ก.ค. ๔๘ ๓๐ ก.ค. ๕๒ ๓,๖๓๕ ๒,๖๔๐ ๙๘๖ ๗๐ 
สมาชิกสภาฯ ๓๑ ก.ค. ๔๘ ๓๐ ก.ค. ๕๒ ๓,๖๓๕ ๒,๖๕๑ ๑,๙๘๔ ๒๑๓ 
นายกฯ ๓๑ พ.ค. ๕๒ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๓,๗๗๗ ๒,๔๓๙ ๑,๒๔๗ ๘๕ 
สมาชิกสภาฯ ๖ ก.ย. ๕๒ ๕ ก.ย. ๕๖ ๓,๗๔๗ ๒,๖๖๓ ๑,๐๘๔ ๗๑ 
นายกฯ ๑๔ ก.ค. ๕๖ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ๓,๙๓๔ ๒,๙๑๒ ๑,๐๒๒ ๗๕ 
สมาชิกสภาฯ ๒๐ ต.ค. ๕๖ ๑๙ ต.ค. ๖๐ ๓,๙๙๖ ๒,๘๔๖ ๒,๘๐๒ ๓๖ 

 

๓. ประชากร 

๓.๑ ตารางข้อมูล จ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง  3 - 5  ปีและการคาดการณ์ใน
อนาคต) 

จ านวนหมู่บ้านและประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  7  
หมู่บ้าน   1,601  ครัวเรือน และ มีความหนาแน่นของจ านวนประชากร ต่อพ้ืนที่ คิดเป็น  78.92  คน ต่อตาราง
กิโลเมตร 

ตารางจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

บ้านนางิ้ว ๑ 461 ๕๓2 993 316 

บ้านนาง้อง ๒ ๔๑6 ๓68 ๗๘4 242 
บ้านโนนสวรรค์ ๓ ๒57 ๒๓5 ๔92 144 
บ้านแสงสว่าง ๔ ๓96 401 ๗97 221 
บ้านดงเย็น ๕ ๓90 ๓๗2 ๗62 208 
บ้านขามปูอม ๖ ๑๗7 ๑๙๐ ๓๖7 118 
บ้านนาโพธิ์ ๗ ๕๘1 ๖16 ๑,197 352 

รวม ๗ ๒,๖78 ๒,๗14 ๕,392 1,601 
ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ( ข้อมูล ณ วันที่    มิถุนายน  2564 ) 
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บ้าน หมู่

ที่ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาย หญิง ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง ครัว 
เรือน 

บ้านนา
งิ้ว 

๑ 477 525 307 484 526 307 482 531 311 478 529 312 

บ้านนา
ง้อง 

๒ 416 379 225 420 377 227 412 371 233 414 373 234 

บ้านโนน
สวรรค์ 

๓ 248 232 139 252 235 139 260 233 140 259 231 141 

บ้านแสง
สว่าง 

๔ 390 396 209 392 396 210 388 391 211 384 390 212 

บ้านดง
เย็น 

๕ 392 371 202 392 369 203 393 371 207 391 371 207 

บ้านขาม
ปูอม 

๖ 183 203 106 181 203 108 176 190 113 175 189 114 

บ้านนา
โพธิ์ 

๗ 587 635 342 587 630 344 583 629 349 578 627 349 

รวม 2,693 2,741 1,530 2,708 2,736 1,538  2,694 2,716 1,564 2,679 2,710 1,569 
 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางท่ี  ๔     ตารางจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย %หญิง 

00-04 123 106 229 53.71 46.29 
05-09 140 158 298 46.98 53.02 
10-14 174 135 309 56.31 43.69 
15-19 170 159 329 51.67 48.33 
20-24 208 167 375 55.47 44.53 
25-29 215 191 406 52.96 47.04 
30-34 225 219 444 50.68 49.32 
35-39 221 215 436 50.69 49.31 
40-44 203 233 436 46.56 53.44 
45-49 239 215 454 52.64 47.36 
50-54 214 257 471 45.44 54.56 
55-59 177 206 383 46.21 53.79 
60-64 134 123 257 52.14 47.86 
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65-69 86 114 200 43.00 57.00 
ตารางท่ี  ๔     ตารางจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุต าบลนางิ้ว   (ต่อ) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย %หญิง 
70-74 65 95 160 40.63 59.37 
75-79 45 65 110 40.91 59.09 
80-84 31 31 62 50.00 50.00 
85-89 5 17 22 22.73 77.27 
90-94 3 5 8 37.50 62.50 
95-99 0 2 2 0 100 
100+ 0 1 1 0 100 
รวม 2678 2714 5392 49.67 50.33 

 

( ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง ณ วันที่    มิถุนายน  2564) 
 

 
 

  
จากการวิเคราะห์ปิระมิดประชากรต าบลนางิ้ว  พบว่า 
  1.  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 50 - 54) ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการ พัฒนาควรจัดท าในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
   2. ประชากรในช่วงวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 40 –  44ปี ) มีจ านวนเป็นล าดับที่สอง ซึ่งการก าหนด
ยุทธศาสตร์  หรือแนวทางการพัฒนาควรจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่วัยแรงงานอันจะส่งผลดี
ทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การส่งเสริมความรู้ภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน
การบรูณาการ ยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
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3. ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60 -80+) ในป๎จจุบันมีสัดส่วนที่น้อยท่ีกว่าจ านวน
ประชากร ทั้งหมด ซึ่งในการจัดสวัสดิการต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงไม่ยากนัก  

4. ส าหรับประชากรในช่วงของเด็กก่อนวัยเรียน (ช่วงอายุ 0 –  4 ปี) นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   สามารถรองรับในการดูแลและพัฒนาให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในป๎จจุบันได้
ด าเนินการ ขยายการศึกษาในระดับอนุบาลเพ่ิมข้ึน  

5. การคาดการการพัฒนาในอนาคตพบว่าประชากรในช่วงอายุ 40ปี ขึ้นไป มีจ านวนประชากร
อยู่ใน เกณฑ์ท่ีสูง ท าให้มีแนวโน้มในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จะต้องเตรียมการที่จะดูแลในเรื่อง
สวัสดิการ และสุขภาพของผู้สูงอายุมากขึ้น กล่าวโดยสรุปการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการศึกษา
เรื่องของขนาดช่วงวัยของประชากร ในพ้ืนที่ เพื่อที่จะได้จัดแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมทั้งในป๎จจุบันและ
อนาคต ในการนี้องค์การบริหารส่วนนางิ้ว  จะได้น าข้อมูลตามข้างต้นไปเป็นแนวทางในจัดท ายุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับข้อมูลเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕   แห่ง  ได้แก่ 

๑) โรงเรียนบ้านนางิ้ว – นาโพธิ ์
๒) โรงเรียนบ้านนาง้อง 
๓) โรงเรียนบ้านโนนสรรค์ 
๔) โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
๕) โรงเรียนบ้านขามปูอม – ดงเย็น 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๑   แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
๔.๒ สาธารณสุข 
 

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งอยู่ บ้าน ชื่อผู้อ านวยการ เบอร์โทรศัพท์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางิ้ว 

 
หมู่ที่ ๗ 

 
นาโพธิ์ 

 
นายฐากูร  เกชิต 

 
๐๘๕ – ๗๔๐๕๕๖๖ 

 
 

4.3  อาชาญกรรม 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลนางิ้ว  มีจุดตรวจปูอมต ารวจประชารัฐ  จ านวน  1  แห่ง  สถานที่ตั้ง  บ้านนา

โพธิ์  หมู่ที่ 7 
   

 4.4  ยาเสพติด  
-มีเครือค่าเฝูาระวังยาเสพติด 
 

๔.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 

-  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตต าบลนางิ้ว    จ านวน    774  ราย  
-  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตต าบลนางิ้ว    จ านวน    233 ราย  
-  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบลนางิ้ว    จ านวน        6  ราย  
-  รับบริการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด 

หน้า 5 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
            ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า,ทางรางฯลฯ) 

การคมนาคมขนส่งของต าบลนางิ้ว สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทาง
รถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคัญได้แก่ ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๑๒ สามารถเชื่อมการคมนาคม 
ติดต่อระหว่างอ าเภอโนนสังข์จังหวัดหนองบัวล าภู อ าเภอเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภอน้ าพอง ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก 
สี่แยกทางแผ่นดินหมายเลข ๒ ที่อ าเภอเขาสวนกวาง ผ่านหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 

ตารางแสดงถนนภายในหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
ลักษณะถนนภายในหมู่บ้าน 

หมายเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้น) 

ถนนลาดยาง 
(เส้น) 

ถนนลูกรัง 
(เส้น) 

๑ นางิ้ว 8 5 7  
๒ นาง้อง 8 2 6  
๓ โนนสวรรค ์ 7 1 6  
๔ แสงสว่าง 9 1 8  
๕ ดงเย็น 12 2 8  
๖ ขามปูอม 5 1 5  
๗ นาโพธิ์ 12 4 7  

 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา   ป๎จจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ป๎ญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชน 

 

 ๕.๓  การประปา        

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีระบบการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 
และ ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีป๎ญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้าน ที่เกิดป๎ญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  ได้แก้ไขป๎ญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ า
จากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใช้ ระบบประปาและสามารถแก้ไขป๎ญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุ  ในแผนพัฒนา ห้าปีเพื่อที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก แหล่งน้ าผิวดิน  

- ฝาย       9  แห่ง  
-บ่อน้ าตื้น    10  แห่ง  
-ห้วย/คลอง      8  แห่ง  
-อ่างเก็บน้ า      5 แห่ง 
-สระน้ า        11   แห่ง 
-บ่อบาดาล   40    แห่ง  
-ประปาหมู่บ้าน      7   แห่ง 
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๕.๔ โทรศัพท์ 
ป๎จจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน  ได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่   มีการเข้าถึงระบบ
โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือครบทั้งหมด  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  มีไปรษณีย์ และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ 

ซึ่งม ีจ านวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ –  เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์  
–  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 7 หมู่บ้าน  
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยัง ขาด 

แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล นางิ้ว  ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือ หน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ท านา 
ท าไร่  (ปลูกอ้อย ,มันสัมปะหลัง) ท าสวน (ท าไร่นาสวนผสม) ท าการเลี้ยงสัตว์   อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริหาร 
ภาค  การเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ 

๖.๑ การเกษตร 
 

ตารางแสดงอาชีพของประชากรต าบลนางิ้ว 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
(คน) 

% 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม – ท านา ๘๕๖ ๓๖.๙๐ ๘๔๓ ๓๗.๗๔ ๑๖๙๙ ๓๗.๓๑ 
เกษตรกรรม – ท าไร่ ๘๑ ๓.๔๙ ๖๓ ๒.๘๒ ๑๔๔ ๓.๑๖ 
เกษตรกรรม – ท าสวน ๑ ๐.๐๔ ๑ ๐.๐๔ ๒ ๐.๐๔ 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - - - - - 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓๒ ๑.๓๘ ๓๗ ๑.๖๖ ๖๙ ๑.๕๒ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๐.๔๗ ๑๕ ๐.๖๗ ๒๖ ๐.๕๗ 
พนักงานบริษัท ๒๕ ๑.๐๘ ๒๐ ๐.๙๐ ๔๕ ๐.๙๙ 
รับจ้างทั่วไป ๖๙๕ ๒๙.๙๖ ๖๖๖ ๒๙.๘๑ ๑,๓๖๑ ๒๙.๘๙ 
ค้าขาย ๔๔ ๑.๙๐ ๖๗ ๓.๐๐ ๑๑๑ ๒.๔๔ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๐.๖๐ ๒๓ ๑.๐๓ ๓๗ ๐.๘๑ 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กล่าว
แล้ว) 

๒๕ ๑.๐๘ ๒๔ ๑.๐๗ ๔๙ ๑.๐๘ 
ก าลังศึกษา ๕๐๗ ๒๑.๘๕ ๔๓๖ ๑๙.๕๒ ๙๔๓ ๒๐.๗๑ 
ไม่มีอาชีพ ๒๙ ๑.๒๕ ๓๙ ๑.๗๕ ๖๘ ๑.๔๙ 

รวม ๒,๓๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๒,๒๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๔,๕๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา :  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล  ปี ๒๕๖3   
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6.2  การประมง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ไม่มีการประมง แต่เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในการ

บริโภคภายในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
 

๖.๓ การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลนางิ้ว  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน  

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเอง  ใน
ครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 
  - ร้านค้าภายในหมู่บ้านทั้ง  7   หมู่บ้าน       จ านวน  41  ร้าน 
  - ร้านตัดผม     จ านวน    9  ร้าน  
  - ร้านนวดแผนไทย    จ านวน    2  แห่ง  
  - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    จ านวน    2  ร้าน  
 

 6.5  การท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน ต าบลนางิ้ว ไม่ มีแหล่งท่องเที่ยว    แต่องค์การบริหารส่วนต าบล

นางิ้วได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีภายในพื้นที่ในทุกปี  เช่น การ
จัดงานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  เป็นต้น 

 

 6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไม่มีอุตสาหกรรม   แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  

จ านวน 10 แห่ง  
 

๖.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ธนาคาร    - แห่ง   ป๎้ม น้ ามัน/ก๊าช(ขนาดเล็ก)        11 แห่ง  
บริษัท    - แห่ง   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง   ตลาดสด    - แห่ง  
ร้านค้าต่างๆ          41 แห่ง   โรงฆ่าสัตว์    - แห่ง  
โรงผลิตน้ าดื่ม            3  แห่ง   อู่ซ่อมรถ(ขนาดเล็ก)           7  แห่ง  
-กลุ่มทอผ้า    จ านวน 2 กลุ่ม (หมู่ที่ 3 และ 4)  
-กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ  จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 5 )  
-กลุ่มถักโคเช    จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 6)  
-กลุ่มเลี้ยงกบ    จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 6)  
-กลุ่มเพราะเห็ด    จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 7)  
-กลุ่มกระเป๋าจากปอแก้ว   จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 5)  
-กลุ่มข้าวหลาน    จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 4)  
-กลุ่มเลี้ยงโค   จ านวน 3 กลุ่ม (หมู่ที่ 2 และ 5) 
-กลุ่มกองทุนปุ๋ย   จ านวน 3 กลุ่ม (หมู่ที่ 1, 3 และ 6) 
-กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากปอ จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 5) 
-กลุ่มขนมไทย   จ านวน 2 กลุ่ม (หมู่ที่ 2 และ 7) 
-กลุ่มเจียระไนพลอย  จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 2) 
-กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้  จ านวน 2 กลุ่ม (หมู่ที่ 2 และ 1) 
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-กลุ่มเสริมสวย   จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 7) 
-กลุม่ตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า   จ านวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 7) 
 

6.8  แรงงาน  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน   พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ –  ๖๐ ปี อยู่ในช่วงวัยแรงงาน ร้อย

ละ ๙๕   เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙   ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ –  ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ    ป๎ญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน  
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่  
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ป๎ญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้   

 

-  ภาคการเกษตร    ร้อยละ 61.85  
-  ภาคค้าขาย   ร้อยละ 4.03  
-  รับจ้างทั่วไป   ร้อยละ 32.60  
-  อ่ืนๆ    ร้อยละ 1.52 

 

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
        ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนางิ้วนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐  โดยมี วัด/ส านักสงฆ์  8  แห่ง 
ดังนี้ 

1. วัดโพธิ์ศรีส าราญ บ้านนางิ้ว  หมูที่ 1 
2. วัดจูมทอง    บ้านนาง้อง   หมู่ที่ 2  
3. วัดศิริวรรณ  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3  
4. วัดแสงจันทร์  บ้านแสงสว่าง   หมู่ที่ 4  
5. วัดประสิทธิ์วิทยาราม บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 5  
6. วัดปุานันทวงษ์ บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 5  
7. วัดแก้วมงคล  บ้านขามปูอม   หมู่ที่ 6  
8. วัดปุาศิริราษฎร์บ ารุง  บ้านนาโพธิ์   หมู่ที่ 7  
 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 

เดือน บุญประเพณีที่ ส าคัญ ลักษณะการปฏิบัติของชุมชน 
มกราคม วันขึ้นปีใหม่ ชาวบ้านจะพากันท าบุญกันที่วัด 

กุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ ชาวบ้านจะน าข้าวเหนียวมาป๎้นเป็นก้อนๆ แล้วน าไปย่างไฟ
และน าไป ตักบาตรร่วมกับอาหารคาวหวานอย่างอ่ืน 

มีนาคม บุญผเวส  ชาวบ้านไปท าบุญตักบาตรและฟ๎งเทศน์ที่วัด เชื่อกันว่าใครฟ๎ง
เทศน์เรื่องพระ เวสสันดรชาดกครบทุกกัณฑ์จะได้บุญมาก 

เมษายน สงกรานต์  มีการเล่นน้ าสงกรานต์ ลูกหลาน ญาติๆ จะพากันกลับมา
เยี่ยมบ้าน กันในช่วงนี้มากเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน ที่
วัดน าพระพุทธรูปลง มาให้ประชาชนสรงน้ าพระ และมีการ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย 
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พฤษภาคม 
มิถุนายน 

บุญบั้งไฟ  คนในชุมชนจะท าบั้งไฟจุดแข่งขันกัน เชื่อกันว่าท าบุญบั้งไฟ
เป็นการ ขอฝน จะท าให้ฝนตกดี 

สิงหาคม ข้าวตอกแตก (หรือ
ข้าวสารท)  

ชาวบ้านน าข้าวเปลือกเหนียวมาค่ัวให้แตก และน าข้าวที่แตก
แล้วมา คลุกน้ าอ้อยเป็นข้าวสารท น าไปท าบุญที่วัดร่วมกับ
อาหารคาว หวาน 

กันยายน บุญข้าวสารท  ชาวบ้านจะน าเครื่องปรุง พริก เกลือ ปลา ขนม อาหารคาว
หวาน ต่าง ๆ ห่อใส่ใบตองเป็นห่อๆ น าไปวางตามไร่ นา วัด 
เชื่อกันว่าให้ผี ไร่ผีนากิน 

ตุลาคม บุญออกพรรษา   -ท าบุญตักบาตรที่วัด  
-แห่ประทีปโคมไฟมีการจุดประทัดและดอกไม้ไฟต่างๆ   

พฤศจิกายน  บุญกฐิน  -คนเฒ่าคนแก่จะเตรียมเครื่องกฐินส าหรับชุมชนน าไป
ทอดกฐินถวาย วัด 

   

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอเสื่อจาก  
ต้นกก, จักสาน, ทอผ้า 

 ภาษาถิ่น   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่พูดภาษาพ้ืนบ้าน (ภาษาอิสาน) 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในต าบลนางิ้ว  ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น แจ่วบอง ,การทอผ้าขะ
ม้า   ดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนจริง   จักสาน  และ มะม่วงแช่อ่ิม   
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.๑ น้ า 
ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ าในเขตต าบลนางิ้ว 

 

ล าดับ ชื่อแม่น้ า / คลอง สถานที่ตั้ง เนื้อที่โดยประมาณ (ไร่) หมายเหตุ 

1 สระน้ านางิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว 14  
2 สระน้ าโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว 7.4  
3 สระน้ าบ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 บ้านนาง้อง 7  
4 สระบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ 9.5  
5 หนองน้ าบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง 25  
6 หนองกกโดน หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง 20  
7 ห้วยคุมมุม หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 17  
8 อ่างเก็บน้ าบ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 69  
9 ฝายอีบิด หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 69  
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ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ าในเขตต าบลนางิ้ว (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อแม่น้ า / คลอง สถานที่ตั้ง เนื้อที่โดยประมาณ (ไร่) หมายเหตุ 

10 ฝายหัวเหว หมู่ที่ 6 บ้านขามปูอม 8  
11 สระค าก่ า หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ 5  
12 หนองผือ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ 59  

 
8.๒ ป่าไม้ 

ต าบลนางิ้วมีพื้นที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ ๘๑ ของพ้ืนที ่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปุาแดงหรือเต็งรัง 

ประมาณร้อยละ ๖๖  รองลงมาคือ ปุาผลัดใบเสื่อมโทรมประมาณร้อยละ ๗   

๙.๓ ภูเขา 
       ในเขตพ้ืนที่ต าบลนางิ้ว มีพ้ืนที่ที่ติดกับภูเขา คือภูเก้าภูพานค า  บริเวณหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๕  

๑๐. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑   แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี
 

วิสัยทัศน์ประเทศ  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย  การ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อ  การบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนา  แล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน ได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –  2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ มีดังนี้  
1. ปกปูองเชิงชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. ลดเหลื่อมล้ า/โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
3. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข  
4. ส่งเสริมบทบาท/ใช้โอกาสใน AC  
5. รักษาความมั่นคง/สร้างสมดุลทรัพยากร  
6. ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม  
7. รักษาความมั่นคง/การต่างประเทศ  
8. ศึกษาเรียนรู้/ทะนุบ ารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม  
9. เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ  
10. พัฒนา/ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์/วิจัย/นวัตกรรม  
11. ราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล/ปูองกันทุจริต 
  

ประเด็นปฏิรูป คสช. มี 11 ด้าน ดังนี้  
1. แก้ป๎ญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
2. ใช้อ านาจ (รวมอ านาจ/กระจายอ านาจ)  
3. แก้ป๎ญหาพลังงาน  
4. การศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิป๎ญญา  
5. พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม  
6. การเข้าสู่อ านาจฝุายนิติบัญญัติ/บริหาร  
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7. ควบคุมอ านาจ (ยุติธรรม/องค์กรอิสระ)  
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
9. พัฒนาสื่อสารมวลชน  
10. แก้ป๎ญหาเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ/สังคม  
11. จัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้ า/ปุาไม้ 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

 วิสัยทัศน์  
 

“สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่

มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่ ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก  
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อม น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้  อย่าง
เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  

    พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การ  ฟ้ืนฟูและ
ดูแลสุขภาพ  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  

   มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส  ให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และ  ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก  

 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่นยืน  
 

    ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการ  ปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับ  โครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และ เกษตรกรรุ่นใหม่  

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

    มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล  
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่นยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 

    ให้ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ  

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ  
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจาย อ านาจ และ  แบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 

    มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย  
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง 
การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 

    พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้าง  ฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค   
      ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  

โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความ  เกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

 

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ได้ก าหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนว  
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ  ไปสู่
สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการ  พัฒนา
ประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความม่ันคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของ  ประเทศ 
รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุม  ถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งค่ังทาง  เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาว  ที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่
มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึด หลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุก  มิติมีการบูรณาการบน
ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้อง  กับภูมิสังคม การพัฒนาทุก
ด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล  และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้อง  มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มี  ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและ  ภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มี  33 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิต  อนุรักษ์ 
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

         1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง “ร้อย
แก่นสารสินธุ์”  
 

วิสัยทัศน์  "นวัตกรรม น าเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยง
การบริการ การ ท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์และระบบราง"  

 

ตัวช้ีวัดรวม  
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้การท่องเที่ยวจังหวัด  
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ให้สามารถ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

1) วัตถุประสงค์  
     1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร  
     1.2 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน   
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    2.1 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2  
    2.2 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,334,000 ไร่  
    2.3 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2  
 

3) แนวทางการพัฒนา  
    3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร  
    3.3 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก  
    3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ
ระบบโลจิ สติกส์และระบบราง 

 

1) วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด  
    1.2 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด  
     1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางในกลุ่มจังหวัด  
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    2.1  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่ม  

จังหวัด ร้อยละ 2  
    2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 3  
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3) แนวทางการพัฒนา  
    3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ  
    3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  และระบบ

ราง 
    3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ   
    3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  
 

1) วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
    1.2 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่อง  
    1.3 จ านวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5  
    2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5  
    2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 5  
 

3) แนวทางการพัฒนา  
    3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
    3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
    3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
    3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้า  

ไหมนานาชาติ 
 

   1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
 

วิสัยทัศน์  
“มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
 

พันธกิจ  
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและ

บริการให้  ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง  

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City 
และ MICE City  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  
2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน  

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
 

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวช้ีวัด  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  ทางการ
แข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 

แนวทางการพัฒนา  
1.1 ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร - แผนงาน  
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs  
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 

ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  
-  มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  

ข้าว   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
มันส าปะหลัง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5 ต่อปี  
อ้อย   เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3 ต่อปี 

  -  รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี  
  -  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28.5  
                                (ระหว่างปี 2561 –  2564) 
   -  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6  
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ  
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ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  
-  สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี)  เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3  
-  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.   เพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อปี  
  -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด  เพ่ิมข้ึน   

ร้อยละ 3 ต่อปี  
  -   สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ร้อย

ละ 100  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา  
อย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  
3.1 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.3 การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทาง  ธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.4 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  
- พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร ต่อปี  
- ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  เฉลี่ยร้อย

ละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 –  2564)  
- คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77  
- จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทางการพัฒนา  
4.1 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุบัติภัยทางถนน  
4.2 การปูองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ  
4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน  
4.4 การปกปูองและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์  
4.5 ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 

ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  
-  อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
-  ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 

(ตาม เปูาหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
- ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม เปูาหมายที่ก า 

หนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
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- การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
- จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2  
- จ านวนหมู่บ้านสีแดง ลดลง ร้อยละ 0.5  
 

ประเด็นการพัฒนาที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ  
(Smart City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา( Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions : MICE City)  

แนวทางการพัฒนา  
5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตาม แผน   

Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา  
5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 
  

ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
- จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อป ี 
- จ านวนสถานที่ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ  Thailand 

MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แห่ง ต่อปี  
- ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่ การ

ปฏิบัติ 
 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 

         วิสัยทัศน์  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”  
พันธกิจ  
1.  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
2.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3.  จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4.  สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ  

บริการ และการท่องเที่ยว  
5.  พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ  

ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
6.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล 

และ เกิด ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
7.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริม

การ ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา  

อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ  

การแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  44 แนวทาง การ
พัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน   ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่าง ทั่วถึงและเป็น

ระบบ 39  
 1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมือง  และชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม  
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและอบายมุขอย่าง  เป็นระบบ 

ครบวงจร  
 1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร 

และการลดอุบัติเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและ ทั่วถึง  

 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และ

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
 2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม  
 2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบ  สุขาภิบาล และรักษา

ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์  ตลาด ทางระบาย การ
ก าจัดของเสีย) 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบด้วย 7 แนวทางการ 
พัฒนา ดังนี้  

 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้  มาตรฐานและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส าหรับประชาชนทุก
เพศ วัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ  และ มุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพ และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  

 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ  ที่เหมาะสมตรง 
ศักยภาพของประชาชน  

 3.5 ส่งเสริมและปลูกฝ๎งค่านิยมหลัก 12 ประการ 40  
 3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เดกและเยาวชนกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้  ทักษะชีวิตที่ดีเห็น 

คุณค่าตนเองและสังคม  
 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและ  ยกระดับทักษะ

ประชาชนใน การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้  
 

 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แบบบูรณการและ
ยั่งยืน  

 4.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์  
 4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่าง  เป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
 4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อม  
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม  
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน  อปท. ตาม

ศักยภาพ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  
ดังนี้  

 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร  
 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย ( Food Safety) และสนับสนุน

การเกษตร อินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ  
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 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่  เหมาะสมและ
นวัตกรรมใน พ้ืนที่  

 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ สอดคล้องกับพื้นท่ี 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
 

 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้คุ้มคุณภาพ และเข้าถึงได้ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน
ระดับ ปฐมภูมิ 41  

 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุ้มคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่าง ทั่วถึงเท่าเทียม  
 6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความ  เหมาะสมและ

เชื่อมโยง กับการดูแลสุขภาพ  
 6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมลฐาน  ู(อสม)  และพัฒนารูปแบบ

การ บริการประชาชน  
 6.5 เฝูาระวัง ปูองกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดใน  พ้ืนที่และพัฒนา

ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ  
การแข่งขนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้  

 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม  แก่เด็กและ 
เยาวชน 

 7.2 อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ ภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  

 7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
 7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์การลงทนและการท่องเที่ยว  
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงไปใช้

ใน การประกอบอาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  

แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้  
 8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน  
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่  ในการ 

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
 8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการ 

ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 

“นางิ้วมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

๒.๒ ยุทธศาสตร ์
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                         ๑.๑  การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่อง

ระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  
                        1.2   การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะและการ

ซ่อมแซมภายในต าบล 
                        1.3   การส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า

การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพ้ืนที่ 
  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
         ๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         ๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                 ๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันรักษา  

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
           ๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 

              ๒.๕ การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
        ๒.๖ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้าน  
 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

      ๓.๑ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและ
ยั่งยืน 

      ๓.๒  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชนและปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม 
สมบูรณ์ 

                ๓.๓ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
                3.4 การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดิน ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความ 

อุดมสมบูรณ์ 
                 3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
                 3.6 การสร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
            ๔.๑ การปูองกันป๎ญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติ 
           ๔.๒ การปูองกันป๎ญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
           ๔.๓ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           4.4 การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเมืองและชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม 
           4.5 การส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น

ระบบ 
 

   ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
       ๕.๑ การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       ๕.๒ การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 
       ๕.๓ การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.๓ เป้าประสงค ์
 

๑. ประชาชนได้รับบริการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

๒. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3. จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน  
๔. การปูองกันโรคและควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
๖. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗. สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
8.ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน 
9.ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจาก  

มลพิษ 
 

๒.๔ ตัวชี้วัด 
1. จ านวนของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  
2. จ านวนของคดีอาชญากรรม การลักทรัพย์ในเขตเทศบาลเมืองศิลาลดลง จ านวนผู้ประสบภัย  

ที่ได้รับการช่วยเหลือ จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข  
3. จ านวนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา  
4. จ านวนของกิจกรรมในการฟื้นฟูสุขภาพ และควบคุมโรค  
5. จ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ  
6. จ านวนของกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
7. จ านวนของกลุ่มอาชีพท่ีมีการพัฒนารายได้  
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8. จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์สืบ
สาน  

9. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการจัดการของเสียอันตรายมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
10. ร้อยละความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล   
11. จ านวนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล  
12. ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
13. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

25 
โครงการ 

25 
โครงการ 

71 
โครงการ 

39 
โครงการ 

41 
โครงการ 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

83 
โครงการ 

83 
โครงการ 

85 
โครงการ 

89 
โครงการ 

91 
โครงการ 

3.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

13 
โครงการ 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

8 
โครงการ 

9 
โครงการ 

9 
โครงการ 

5.การบริหารจัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 
 

23 
โครงการ 

23 
โครงการ 

27 
โครงการ 

27 
โครงการ 

14 
โครงการ 

 

๒.6 กลยุทธ ์

         ๒.๕.๑  การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง   การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่อง
ระบายน้ าฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  

          ๒.๕.๒  การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะและการ  
                            ภายในต าบลซ่อมแซม 
                   ๒.๕.๓  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่ง

น้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพ้ืนที่ 
  ๒.๕.๔  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๒.๕.๕  การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
            ๒.๕.๖  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันรักษา

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
   ๒.๕.๗  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
   ๒.๕.๘  การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
   ๒.๕.๙  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้าน  
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           ๒.๕.๑๐  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและปุาไม้อย่าง
มีจิตส านึก 

   ๒.๕.๑๑  การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๕.๑๒  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
   ๒.๕.๑๓  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
           ๒.๕.๑๔  การปูองกันป๎ญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติ 
           ๒.๕.๑๕  การปูองกันป๎ญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
  ๒.๕.๑๖  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๕.๑๗  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๒.๕.๑๘  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
  ๒.๕.๑๙  การพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๒๐  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

๑.  การศึกษา   เป็นพื้นที่ท่ีมีสถานศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  
เป็นต้น   

 ๒.  สาธารณสุข ต าบลนางิ้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑  แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางิ้ว  ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมทั้งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนใน
พ้ืนที ่

 ๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมี
กองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 

 ๔.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มี
ศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญ
ประเพณีท้องถิ่นท่ีชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจ าจนถึงทุกวันนี้ 

 ๕.  การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และ
อาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

 ๖. ผลผลิตทางการเกษตร  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะ
แก่การท าการเกษตร  ท าให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท า
ไร่มันสับปะหลัง  ท าสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   

 ๗.  การท่องเที่ยว   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นปุาไม้  
ภูเขาและที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถ
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รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความ
เป็นชนบท   

 ๘.   การพัฒนาแหล่งน้ า เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ    หลักท่ีผ่าน
ต าบลนางิ้ว จ านวน  ๒  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง  หนอง/บึง  จ านวน  ๑๑  แห่ง  สระน้ า  จ านวน  
๗  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  จ านวน  ๗  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน
จากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 ๙.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีปุาสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  ๑   และ 
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ที่  ๓  
จ านวน  ๓๐  ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่   ๔  จ านวน  ๖๕  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ที่  จ านวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขาม
ปูอม  หมู่ที่  ๖  จ านวน  ๑๐๐  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน
บริเวณท่ีดินสาธารณะหมู่ที่  ๑ และ ๗   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

 ๑๐.  การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
กลาง ประกอบด้วยโครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีสถานที่และอาคารที่ท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดย
การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นางิ้ว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอปท 
จังหวดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มภาค

จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20  ปี 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน  

2.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าการ
บริการและโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเสริมสร้างสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
  

1. การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรู
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2.การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าการ
บริการและโลจิสติกส ์
3. การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล า
ในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 
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ภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้
เข้มแข็ง 
 

 

3.การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อมฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้าง
ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
 

5.การบริหาร
จัดการองค์กร
และภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑  ผลการวิเคราะห์ป๎ญหาและความต้องการของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีดังนี้ 
เพ่ือจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นใน

ภาพรวมของต าบลนางิ้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคที่จะน าไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 

๑.  ด้านคนและสังคม 

๑.๑  การศึกษา 

จุดแข็ง   ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสถานศึกษา  ๒  ระดับ  คือ  ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และในอนาคตจะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้
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การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   

 

จุดอ่อน  หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  ป๎ญหาการขาด
แคลนครูผู้สอน และขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีงบประมาณที่ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษา 

  โอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา  มีการประสานความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา   
 

  อุปสรรค   ป๎จจัยด้านกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ของ อบต.นางิ้วได้อย่างเต็มศักยภาพ  และค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่ 
 

    ๑.๒ กีฬา 

  จุดแข็ง   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสนามกีฬาประจ าโรงเรียนในแต่ละ
แห่ง  ซึ่งใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  กีฬาฟุตบอล  และมีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
 

  จุดอ่อน  ถึงแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะมีสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน และ
มีนโยบายให้การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับด้านกีฬา  แต่ยังมีป๎ญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่อง  และขาดแคลนผู้ฝึกสอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในกีฬาบางประเภท  
 

  โอกาส รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา   
 

  อุปสรรค   การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา ยังขาดการ
ประสานงานที่จะร่วมมือกันพัฒนาในด้านการกีฬา  และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา
อย่างจริงจัง 

 

  ๑.๓  สาธารณสุข  

  จุดแข็ง 
    -  มีชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน 
    -  มีงบประมาณกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนในการด าเนินงาน 
    -  มีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานที่สะดวกมากข้ึน 
 

    จุดอ่อน 
    -  ขาดแคลนบุคลากรด้านทันตกรรมประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ 
    -  มีปริมาณงานมากกว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
    -  การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึงและดีพอ  
 

  โอกาส 
    -  มีเครือข่ายวิชาชีพ 
    -  มีการตรวจวัด ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ 
    -  มีระบบการส่งต่อผู้ปุวย 
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    อุปสรรค 
                      -  ต าแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลฯไม่ก่ึงกลางในพื้นที่ท่ีต้องรับผิดชอบดูแลรักษา

ประชาชน 
    -  ระบบน้ าประปามีป๎ญหา 
    -  ห่างไกลจากตัวอ าเภอ 

 ๑.๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับ
ได้รับความร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 
 

  จุดอ่อน   ด้านข้อมูลพื้นฐาน ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นป๎จจุบัน  
ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจริงกับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลหรือองค์กร
ของรัฐ 
 

    โอกาส   รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชน
พอเพียง เป็นต้น  มีสวัสดิการให้กับคนชรา  ผู้พิการและผู้ปุวยโรคเอดส์  รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับ
ประชาชน 
 

  อุปสรรค   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีการอพยพแรงงานภายใน
หมู่บ้านไปท างานใน ต่างถิ่น  ท าให้เกิดป๎ญหาประชากรแฝง  เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
ทางการก าหนดเนื่องจากเกิดการย้ายถิ่นฐานการท างานของผู้ปกครองบ่อย ๆ ส าหรับการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ  และคนชราไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
 

 ๑.๕  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    จุดแข็ง   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีท่ีดี
งาม  และมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญประเพณีท้องถิ่นท่ีชัดเจน  และยังถือ
ปฏิบัติเป็นประจ าจนถึงทุกวันนี้ 

    จุดอ่อน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรและขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในเรื่องความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ขาด
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรในการสืบสานภูมิป๎ญญาหรือองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  และขาดสถานที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
 

    โอกาส   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

 

    อุปสรรค   สภาพสังคมในป๎จจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมจากต่างชาติ  
การรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ตามกระแสนิยมท าให้ค่านิยมเปลี่ยนไปจากประเพณีดั้งเดิม  มีความสนใจในวัฒนธรรมของ
ไทยลดน้อยลง 
 
 

หน้า 32 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน                                  หน้า 35 
 
 

 ๑.๖  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

  จุดแข็ง   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และอาสาสมัครใน
หมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพ  กู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    จุดอ่อน   พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเป็นพื้นที่ท่ีกว้าง ในการเกิดเหตุ
บางครั้งอาจไปถึงสถานที่นั้นๆ ล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  และป๎ญหายาเสพติดที่ยังมีอยู่ในพื้นท่ี  
  

    โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

    อุปสรรค  สภาพสังคมในป๎จจุบันเกิดป๎ญหาการลักขโมยและป๎ญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน  
เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาน้ ามันมีราคาท่ีแพงมากขึ้น  อีกท้ังการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  จากธรรมชาติ  
เช่น อุทกภัย  วาตภัย เป็นต้น ซึ่งภัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
 

 ๒.๑  ผลผลิตทางการเกษตร 
 

    จุดแข็ง  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ท าให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท าไร่มันสับ
ปะหลัง  ท าสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา  เป็นต้น   
 

    จุดอ่อน   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ขาดแคลนบุคลากรหรือ
คณะกรรมการผู้ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด  ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร   
 

    โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ให้ความส าคัญในการแก้ไขป๎ญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ในการ
แทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรเพ่ือพยุงราคาให้สูงขึ้น 
 

    อุปสรรค   เกษตรมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนสูงขึ้น  แต่ราคาพืชผลทาง
การเกษตรกลับมีราคาตกต่ า เป็นป๎ญหาที่เรื้อรัง    และการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย  และมีปริมาณผลผลิตลดลงในทุกด้าน    เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมาก 
 

   ๒.๒  การท่องเที่ยว 
 

    จุดแข็ง   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็น
ปุาไม้  ภูเขาและที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่ง
สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคง
ความเป็นชนบท   
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  จุดอ่อน   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว  และสถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ขาดการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง   รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง 
 

  โอกาส ในพื้นที่ต าบลนางิ้วมีสถานที่ท่ีสามารถพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
 
    
  อุปสรรค  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเส้นทางการคมนาคมมีความคับ

แคบ  ถนนในต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุง  และขาดการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม  นอกจากนี้ยังขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีจะให้บริการนักท่องเที่ยว 
 

 ๓.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      ๓.๑  การคมนาคมและการขนส่ง 

  จุดแข็ง มีสถานที่และเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่จะพัฒนาต่อยอดได้หลายเส้นทาง  
 

  จุดอ่อน  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

  

  โอกาส  ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

  อุปสรรค  ระเบียบข้อกฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไม่ทั่วถึง 

 
 ๓.๒  การพัฒนาแหล่งน้ า 

  จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ (หนองน้ า , บ่อ
น้ า,ล าห้วย) ที่มาก  มีแหล่งน้ าหลักท่ีผ่านต าบลนางิ้ว จ านวน  ๒  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง  หนอง/
บึง  จ านวน  ๑๑  แห่ง  สระน้ า  จ านวน  ๗  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  
จ านวน  ๗  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

 

  จุดอ่อน  ขาดการศึกษา ส ารวจพื้นที่ตามหลักวิชาการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
นางิ้ว แหล่งเก็บกั๊กน้ าตื้นเขิน  การบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ  เมื่อถึงฤดูแล้งจะประสบป๎ญหาขาดแคลนน้ า  
จึงต้องมีการพัฒนาระบบการกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

 

  โอกาส  นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง 
 

  อุปสรรค  ในป๎จจุบันต าบลนางิ้วประสบป๎ญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายป๎จจัย  
จนเกิดภาวะน้ าท่วม  และเกิดภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
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 ๔.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ๔.๑  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  จุดแข็ง   ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์  มีปุาสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  ๑  และ บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗  จ านวน  
๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๓๐   ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่
ที่   ๔  จ านวน  ๖๕  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ที่  จ านวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขามปูอม  หมู่ที่  ๖  จ านวน  ๑๐๐  ไร่ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดินสาธารณะหมู่ที่  ๑   และ 
๗   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

 

  จุดอ่อน  การใช้สารเคมีด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใช้สิ่งของที่ฟุุมเฟือย ท า
ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  โอกาส ในป๎จจุบันหน่วยงานต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งด าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้  สร้างความเข้าใจและ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  อุปสรรค   การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  และการขาดความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน 
 

 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ 

  ๕.๑   การพัฒนาองค์กร  

   จุดแข็ง   องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
สถานที่และอาคารที่ท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
  จุดอ่อน   หน่วยงานยังขาดแคลนจ านวนบุคลากรการท างานที่เข้มแข็ง  เทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ 

  โอกาส   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  อุปสรรค  ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  การพัฒนาในด้านต่างๆ 
ไม่สอดคล้องกับความเจริญของโลกาภิวัตน์  และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้เทคนิค   SWOT  Anlysis   และจัดล าดับความส าคัญของป๎ญหา  
มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณป๎ญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรง
และความเร่งด่วน  ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับป๎ญหาและความต้องการ
ของประชาชนประกอบด้วยโอกาส และข้อจ ากัด ของป๎ญหาในแต่ละด้านของการพัฒนา ได้ดังนี้  
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ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities)  หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล
หรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสที่มีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว   ดังนี้ 

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายดานการ
บริหารราชการ แผนดิน มาตรา  ๗๗ (๓) รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด  ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา  ๒๗๒ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขป๎ญหาในพ้ืนที่ และมาตรา  ๒๗๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหลาย ย่อมมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคลอง
กับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 

๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖ ด้าน ท าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรม
ความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน ทาให้
สามารถด าเนินการแก้ไขป๎ญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๓.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ที่
สร้างความตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔ ) ปรับเปลี่ยน
บริบทการพัฒนาและ ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์  โดยการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา  “ความรอบรู้” รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน  
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต 

๕.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลาย
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง 

๖.  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นท่ีมีลักษณะส่งผลให้
เกิดความเสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสที่มีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว   ดังนี ้
  ๑.  อบต.นางิ้ว ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์
การขนส่ง และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านต าบลนางิ้วเข้าสู่ตัวอ าเภอ และจังหวัดขอนแก่น 
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  ๒.  ป๎ญหาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ครัวเรือนเกิดความไม่
ปลอดภัย เสี่ยงต่อภัยคุกคาม รวมทั้งความไม่ม่ันคงในที่อยู่อาศัย  
  ๓.  ประชาชนในพื้นท่ีอพยพย้ายถิ่นหางานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่ มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔.  ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบ กฎหมาย จึงเกิดความไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๕.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดการวิเคราะห์ฤดูการความต้องของตลาดกับพืชผล
การเกษตร 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

การเศรษฐกิจ 
- อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง 
- การเกษตร กองช่าง กองคลัง 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

บริการชุมชนและสังคม 

- การศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลัง 
- สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 
- สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองคลัง 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

การด าเนินงานอ่ืน - งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
3. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

บริหารงานทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารงานทั่วไป - การรักษาความสงบภายใน 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวน 

           องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาง้ิว 

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

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)  

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - - - 36 11,310,000 36 11,310,000 

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 3 170,000 3 170,000 
    1.3 แผนงานการเกษตร         2 1,000,000 2 1,000,000 

รวม - - - - - - - - 41 12,480,000 41 12,480,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

    2.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 29 4,470,000 29 4,470,000 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข              - - - - - - - - 20 1,045,000 20 1,045,000 
    ๒.๓ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - 12 835,000 12 835,000 

    ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - 4 820,000 4 820,000 
    ๒.๕ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- - - - - - - - 22 565,000 22 565,000 

    2.6 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - 4 9,050,000 4 8,050,000 

รวม - - - - - - - - 91 16,785,000 91 16,785,000 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

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)  

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    ๓.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 8 185,000 8 185,000 
    ๓.2 แผนงานการเกษตร         3 150,000 3 150,000 
    ๓.3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - - - - - - - 2 300,000 2 300,000 

รวม - - - - - - - - 13 635,000 13 635,000 
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๔.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - 9 815,000 11 815,000 

รวม - - - - - - - - 9 815,000 9 815,000 
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
    ๕.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - - - - - - - 14 1,335,000 14 1,335,000 

รวม - - - - - - - - 14 1,335,000 14 1,335,000 

รวมทั้งหมด - - - - - - - - 168 32,050,000 168 32,050,000 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนคสล. เส้นกก
บก บ้านนาง้ิว –  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มา สะดวก 
รวดเร็ว ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นกกบก 
บ้านนาง้ิว –  บ้านโนนสวรรค์  หมู่
ที่ ๑ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 215  
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 บ้านนาง้ิว ม.1 มี ถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชา 
ชน เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น 
1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวด 
เร็วและ ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ
น้ าบ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มา สะดวก 
รวดเร็ว ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ า
บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒  ขนาดกว้าง  
2 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 บ้านนาง้อง ม.2 ม ีถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชา 
ชน เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น 
1  เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวดเร็ว
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง
สระน้ าประ 
ปาบ้านนาง้องไปจด เส้นกก
บก –  บ้านโนนสวรรค์   

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มา สะดวก 
รวดเร็ว ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างสระ
น้ าประปาฯ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง 4  
ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. 

- - - - 460,000 บ้านนาง้อง  ม.๒  มี ถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชาชน 
เดินทาวสัญจร เพิ่มขึ้น 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวดเร็ว
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านนาโพธิ์  สายทาง

บ้านนาโพธิ(์ครูสงวน) หมู่ที่ 

๗ 

เพื่อก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กให้

ได้มาตรฐานและ

ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน นาโพธิ์

(ครูสงวน ) ขนาดกว้าง ๔ ม . ยาว ๑๒๐ 

ม. หนา ๐.๑๕  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง  ๐.๕๐  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๔๘๐ตารางเมตร  

- - - - 400,000 บ้านนาโพธิ ์ ม.7  มี ถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชาชน 
เดินทาวสัญจร เพิ่มขึ้น 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวดเร็ว
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อม
ฝายน้ าหมู่บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปูองกันการลุกล้ าเข้า
มาในพื้นที่ 

รั้วลวดหนามล้อมฝายน้ า
หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

- - - - 50,000 บ้านโนนสวรรค์ ม.3 มีรั้วลวด
หนามล้อมฝายน้ าหมู่บ้าน 

มีรั้วลวดหนามล้อมฝายน้ า
หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
๓ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้าง ถนน คสล. จากสี่
แยกหมู่บ้านไปโรงสูบน้ าฝาย
ประชาอาสา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มาสะดวก 
 รวดเร็ว ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 450,000 บ้านดงเย็น  ม.5  ม ีถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชาชน 
เดินทางสัญ 
จร เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไปมา
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมใต้ฝาย
ห้วยอีบิด  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.ใต้ฝายอีบิด 

ขนาด 1.80 x 1.80 x2 
=2 ช่อง ความยาว 8.00 ม 

- - - - 400,000 บ้านดงเย็น หมู่ 5 มที่อเหลี่ยม
คอนเวิร์สคสล.ช่วยระบ่ายน้ า
ใต้ฝายอีบิด  

มีท่อเหลี่ยมคอนเวิร์ส 
คสล.ช่วยระบ่ายน้ าใต้ฝาย
อีบิด 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ าล้น  
คสล.ฝายอีบิด (ตอนบน) หมู่
ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า
ล้น  คสล.ฝายอีบิด  หมู่ที่ 
๕ 

ขนาดกว้าง 1.20 x 1.20 
ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 

- - - - 50,000 บ้านดงเย็นมีประตูเสริมทาง
ระบายน้ าห้วยอีบิด หมู่ที่ ๕ 
เพิ่ม 

มีท่อระบายน้ าล้น  คสล.
ฝายอีบิด (ตอนบน) 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม
ปูอม สายทางบ้านขามปูอม-
-หัวเหวหมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มาสะดวก
รวดเร็ว ขึ้น 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐  ม. ยาว 
๒๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๘๘ ตรม.  

- - -  ๔๐๐,๐๐๐ บ้านขามปูอม ม 6 มี ถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น 1  
เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้าน
หัวฝาย ถึงนานางบัวเงิน  
วรรณไชย หมู่ ๖ 

เพื่อล าเลียงผลผลิต
ทางการ เกษตรและ
สัญจรไปมาของ 
เกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 
พร้อม บดอัดแน่น 

- - - - 400,000 บ้านขามปูอม หมู่ที่ 6 มีถนน 
ลูกรังส าหรับล าเลียงผลิตผล ทาง
การเกษตรของเกษตรกร จ านวน 
1 เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทางล า 
เลียง ผลิตผลทางการ 
เกษตรเพิ่มขึ้นท าให้สะดวก
และรวดเร็วในการ ขนส่ง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง
โค้ง ถนนลาดยางถึงบ้าน
หนองแสงน้อย หมู่ ๖ 

เพื่อให้การคมนา 
คม สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖  ขนาดกว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 บ้านขามปูอม หมู่ที่ 6 มี   ถนน 
คสล. ส าหรับ ให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไปมา 
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑2 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางหน้าบ้านนายสุนทร ไป
บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๗ 

1)เพื่อความสะดวก 
และปลอด 
ภัยในการ สัญจรของ
ประชาชน  

ถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200.เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 800.
เมตร 

- - - - 500,000 บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗  มี   
ถนนลาดยางเพื่อใช้ส าหรับ ให้
ประชาชน เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น 
1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไปมา 
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง ถนน คสล. 
บ้านโนนสวรรค์ สายทาง
รอบบ้าน (หลังวัดศิริวรรณ) 
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ 

ขนาดกว้าง ๔. ม. ยาว ๒๒๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๘๘๐ ตรม.   

- - - - 400,000 ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว 
๒๒๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๘๘๐ ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. 
ภายในหมู ่
บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มาสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 1 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 400,000 บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4 มี
ขยายไหล่ทาง  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ที่กว้างขึ้น  

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวดเร็ว
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑5 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนาโพธิ์ ถึง ดงน้อย 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาโพธิ์ 
ถึงดงน้อย 
หมู่ที่ 7  ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 
180 ม. หนา 0.15ม. 

- - - - 500,000 บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 7  ม ี
ถนน คสล. ส าหรับ ให้
ประชาชน เดินทางสัญจร 
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจร ไป
มาสะดวก รวดเร็ว
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน  คสล.บ้าน
นาง้อง สายข้างโรงเรียน – 
กกบก  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ 

ขนาดกว้าง ๔  ม. ยาว ๑๘๕  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ๐.๕๐ ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  ๗๔๐ ตารางเมตร  

- - - - 400,000 บ้านนาง้อง  หมู่ที่ 2  ม ี
ถนน คสล. ส าหรับ ให้
ประชาชน เดินทางสัญจร 
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน  คสล.บ้าน
แสงสว่าง  สายแสงสว่าง 
– ศรีสุขส าราญ  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว ๑40  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ๐.๕๐ ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  ๗0๐ ตารางเมตร  

- - - - 400,000 บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4  ม ี
ถนน คสล. ส าหรับ ให้
ประชาชน เดินทางสัญจร 
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว  
หมู่ที่ ๑ 
๑.เส้นนางิ้วเชื่อม 
โนนสวรรค์ – ค าแคน 
๒.เส้นนางิ้ว เชื่อม 
นาโพธิ์ – ดงน้อย 
๓.เส้นนางิ้ว – โคกผักช ี
๔.เส้นนางิ้ว – ค าป่าเตย  
๕.เส้นแยกค าป่าเตย – บ้านนางิ้ว 
๖.เส้นแยก๕๐๑๒ เชื่อมนางิ้ว – 
โคกผักชี 
๗.เส้นนางิ้ว–ดงเมืองแอม 

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑ เส้น 
๑.เส้นนางิ้วเชื่อม 
โนนสวรรค์ – ค าแคน 
๒.เส้นนางิ้ว เชื่อม 
นาโพธิ์ – ดงน้อย 
๓.เส้นนางิ้ว – โคกผักช ี
๔.เส้นนางิ้ว – ค าป่าเตย  
๕.เส้นแยกค าป่าเตย – บ้านนางิ้ว 
๖.เส้นแยก๕๐๑๒ เชื่อมนางิ้ว – 
โคกผักชี 
๗.เส้นนางิ้ว–ดงเมืองแอม 
๘.เส้นนางิ้วแยก ขก. ๕๐๑๒ – กก

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านนางิ้ว 
หมู่ที่ 1  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๘.เส้นนางิ้วแยก ขก. ๕๐๑๒ - 
กกบก 

บก  สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนา
ง้อง หมู่ที่ ๒ 
๑. เส้นแยกนาง้องโคกกลาง  
    (นานายโก)๋ 
๒. แยก ๕๐๑๒ –นานายค า
เซียน 
๓. แยก ๕๐๑๒ – ที่

สาธารณะบ้านนา ง้อง 
๔. เส้นข้าง รร. นาง้อง – ไปที่

สาธารณะนาง้อง 

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒  
เส้น 
๑. เส้นแยกนาง้องโคกกลาง  
    (นานายโก)๋ 
๒. แยก ๕๐๑๒ –นานายค าเซียน 
๓. แยก ๕๐๑๒ – ที่สาธารณะ

บ้านนา ง้อง 
๔. เส้นข้าง รร. นาง้อง – ไปที่

สาธารณะนาง้อง 
๕. เส้นสาธารณะบ้านนาง้อง – 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านนาง้อง หมู่
ที่ 2  มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๕. เส้นสาธารณะบ้านนาง้อง 
– เชื่อม นางิ้ว -โนน
สวรรค์ – ค าแคน 

 

เชื่อม นางิ้ว -โนนสวรรค์ – 
ค าแคน   สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
๑. เส้นโนนสวรรค์ – เชื่อม
นางิ้ว – ค าแคน 
๒. เส้นโนนสวรรค์–กกบก 
๓. เส้นโนนสวรรค์ – โคก
กลาง 
๔. เส้นโนนสวรรค ์– น้ า

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓ เส้น 
๑. เส้นโนนสวรรค์ – เชื่อมนา
งิ้ว – ค าแคน 
๒. เส้นโนนสวรรค์–กกบก 
๓. เส้นโนนสวรรค์ – โคก
กลาง 
๔. เส้นโนนสวรรค ์– น้ าซับนา   

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน   หน้า 13                                                              
 
 

ซับนา   นายสาย 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ –  
โคกกลาง (ลานมัน) 
 

นายสาย 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ –  
โคกกลาง (ลานมัน) สัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงสว่าง      
หมู่ที่ ๔ 
๑. เส้นแสงสว่าง – สีสุขส าราญ  
๒. เส้นแสงสว่าง – โนนสมบูรณ ์
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ เชื่อมแสงสว่าง
โนนสมบูรณ ์

เพ่ือให้การ
คมนาคม 
สัญจรไป มา 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรังบ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ ๔ 
๑. เส้นแสงสว่าง – สีสุขส าราญ  
๒. เส้นแสงสว่าง – โนนสมบูรณ ์
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ เช่ือมแสงสว่าง
โนนสมบูรณ ์
๔. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ – 
วัดป่าแสงสว่าง 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านแสง
สว่าง หมู่ที่ 
4  มีถนน
ลูกรังที่
สัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 47 
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๔. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ – 
วัดป่าแสงสว่าง 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ – วัดป่าห้วยหิน
ลาด 
๖. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ – 
โคกป่าดู ่
๗. เส้นแยก ๕๐๑๒ – นานายสมพงษ์   
๘. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ 

๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ – วัดป่าห้วยหิน
ลาด 
๖. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ – 
โคกป่าดู ่
๗. เส้นแยก ๕๐๑๒ – นานาย
สมพงษ์   
๘. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขส าราญ 
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเย็น  
หมู่ที่ ๕ 
๑. เส้นดงเย็น – เชื่อมขามป้อม
หนองแสงน้อย  

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเย็น  
หมู่ที่ ๕ 
๑. เส้นดงเย็น – เชื่อมขามป้อม
หนองแสงน้อย  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 5  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 48 
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๒. เส้นดงเย็น – ห้วยอีบิด 
๓. เส้นดงเย็น – โรงสูบ 
๔. เส้นดงเย็น – ภูทอก 
๕. เส้นแยกดงเย็นห้วย 
อีบิด – ห้วยไม้ตาย  
๖. เส้นดงเย็น – ไปหัวฝาย 
๗. เส้นวัดป่าดงเย็น – เชื่อมสี
สุขส าราญ 
๘. เส้นแยก ๕๐๑๒   (คุ้มต้น
ตาล) 

๒. เส้นดงเย็น – ห้วยอีบิด 
๓. เส้นดงเย็น – โรงสูบ 
๔. เส้นดงเย็น – ภูทอก 
๕. เส้นแยกดงเย็นห้วย 
อีบิด – ห้วยไม้ตาย  
๖. เส้นดงเย็น – ไปหัวฝาย 
๗. เส้นวัดป่าดงเย็น – เชื่อมสี
สุขส าราญ 
๘. เส้นแยก ๕๐๑๒   (คุ้มต้น
ตาล)   สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ หน้า 49 
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๒๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ ๖ 
๑. เส้นขามป้อม – หนอง
แสงน้อย   
๒. เส้นขามป้อม–หัวเหว 
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ – เชื่อม
ขามป้อม –หนองแสงน้อย 
๔. เส้นขามป้อม–ดงเย็น 
๕. เส้นแยกฝายหมู่บ้าน- 
ไปนาผู้ใหญ่บ้าน 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ ๖  เส้น 
๑. เส้นขามป้อม –   หนอง
แสงน้อย   
๒. เส้นขามป้อม–หัวเหว 
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ – เชื่อม
ขามป้อม –หนองแสงน้อย 
๔. เส้นขามป้อม–ดงเย็น 
๕. เส้นแยกฝายหมู่บ้าน- 
ไปนาผู้ใหญ่บ้าน   
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านขามปูอม 
หมู่ที่ 6  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 50 
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน 
นาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ 
๑. เส้นนาโพธิ์–ค าแคน 
๒. เส้นนาโพธิ์–ค าสมบูรณ ์
๓. เส้นนาโพธิ์ – ดงน้อย 
 (พ่อพยอม) 
๔. เส้นโคกใหญ่–ค าสมบูรณ์ 
๕. เส้นแยกนาโพธิ์ค าแคน – 
เชื่อมนาโพธิ์ค าสมบูรณ์ 
๖. เส้นนาโพธิ์–เชื่อมนางิ้ว 
ค าแคน 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคม สัญจร
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้าน นาโพธิ ์    หมู่ที่ 
๗  เส้น  
๑. เส้นนาโพธ์ิ–ค าแคน 
๒. เส้นนาโพธ์ิ–ค าสมบูรณ ์
๓. เส้นนาโพธ์ิ – ดงน้อย 
 (พ่อพยอม) 
๔. เส้นโคกใหญ่–ค าสมบูรณ ์
๕. เส้นแยกนาโพธิ์ค าแคน – เชื่อม
นาโพธิ์ค าสมบูรณ ์
๖. เส้นนาโพธ์ิ–เชื่อมนางิ้ว 
ค าแคน 
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ที่ 7  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 51 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก เส้นหน้าบ้าน
นายตุลา สรรพอาษา ถึง
หน้าบ้านนางทองสุข 
สรรพอาษา หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา น้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาดท่อ 
0.40 x 1.00 ม ความ
ยาว 200 ม. 

- - - - 400,000 ระบบท่อระบาย
น้ า  เพ่ิมข้ึน 1 
เส้น  

สามารถแก้ไข 
ป๎ญหาน้ าท่วมขัง 
ในชุมชนได ้ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างวางท่อผันน้ าเข้า
สระประปาหมู่บ้านนาง้อง 
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
การขาดแคลนน้ า
อุปโภค – บริโภค 

วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 
x 1.00 ม. ความยาว 
100 ม. 

- - - - 150,000 บ้านนาง้อง  หมู่
ที่ 2  มีท่อผันน้ า 
เข้าสระประปา
หมู่บ้านเพิ่ม 

สามารถแก้ไข
ป๎ญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
– บริโภค ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมี 
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๓ 
มีระบบน้ าประปา ที่ดีขึ้น 

- - - - 200,000 บ้านโนนสวรรค์   
มีระบบน้ าประปา 
ที่ดีข้ึน 

มีระบบส่ง
น้ าประปาใน
หมู่บ้านที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ หน้า 52 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน   หน้า 19                                                              
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 ซ่อมแซมระบบ 
น้ าประปาหมู่บ้าน   
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 
๔ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมี น้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนในหมู่บ้านมี 
น้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 

- - - - 250,000 บ้านแสงสว่าง มี
ระบบน้ าประปาท่ี
ดีขึ้น 

มีระบบส่ง
น้ าประปาใน
หมู่บ้านที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
จากข้างบ้านนางอุลัย 
มหาหิง ถึงหน้าบ้าน
นายมนัส กระทุ่ม
ขันธ์ หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้ระบบการ
ระบายน้ า ในหมู่บ้าน 
และชุมชนดีขึ้น และ
ยังแก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ ๕  ขนาดท่อ 0.40  
x 1.00 ยาว 120 ม. 

- - - - 350,000 บ้านดงเย็น  หมู่ 
5  มีท่อระบายน้ า 
เพ่ือระบายน้ า 
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 

มีระบบการระบาย
น้ า ดีขึ้นและ 
ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บ้านขามปูอม หมู่ที่ 
๖ 

เพ่ือให้ระบบท่อ
ระบายน้ า ในหมู่บ้าน 
และชุมชนดีขึ้น และ
ยังแก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6  ขนาดท่อ 0.40  
x 1.00 ยาว 120 ม. 

- - - - 400,000 บ้านขามปูอม หมู่ 
6  มีท่อระบายน้ า 
เพ่ือระบายน้ า 
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 

มีระบบท่อระบาย
น้ า  ดีขึ้นและ 
ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๑.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 53 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างท่อระบายน้ าสายรอบ
หมู่บ้านด้านดอนปูุตา  หมู่ที่ 
๗ 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น้ า ในหมู่บ้าน และ
ชุมชนดีขึ้น และยังแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วม ขังในหมู่
บาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด 0.40 x 1.00 
พร้อมบ่อพัก ความยาว 100 ม.  

- - - - 200,000 บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 
7 มีระบบท่อ
ระบายน้ าที่ดีขึ้น 

ระบบการระบาย
น้ าดีขึ้นและ ป๎ญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้น
กลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนาง
วาสนา  ค าระกาย และเส้น
กลางบ้าน- หน้าบ้าน 
นางสาวภักดี ชมพูเพชร 
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น้ า ในหมู่บ้าน และ
ชุมชนดีขึ้น และยังแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 4  ขนาดท่อ 
0.40 x 1.00 ยาว 150 ม. 

- - - - 300,000 บ้านแสงสว่าง  
หมู่ 4  มีร่อง
ระบายน้ า เพื่อ
ระบายน้ า เพ่ิมขึ้น 
1 สาย 

มีระบบการระบาย
น้ า ดีขึ้นและ ป๎ญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างโรงสูบน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้มีโรงสูบน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการน้ าประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโรงสูบน้ า  ขนาดกว้าง 3.00 x 3.50 ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า พร้อมเดินท่อส่ง
น้ าดิบ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ข้อ
ต่อ ความยาว 1,300 ม. 

- - - -. 500,000 บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 1 
มีโรงสูบน้ า
คอนกรีต 

มีโรงสูบน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการ
น้ าประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

             ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ 

หน้า 54 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ  
ในต าบลนางิ้ว 

เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะใน
ต าบลนางิ้ว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะในต าบล 
นางิ้วเพ่ิมข้ึน 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการติดต้ัง
และซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายใน
ต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
ต าบลนางิ้ว 

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างในต าบล
นางิ้ว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในต าบลนางิ้ว   
มีการใช้งานได้
ตามปกติ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนจุดการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
ในต าบลนางิ้ว 

มีการด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าใน
ต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้านนางิ้ว 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
นางิ้ว  หมู่ที่ ๑ 

ระบบน้ าประปา
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 
๑ มีระบบน้ าประปา
ดีขึ้น 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครั้งการ
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

ระบบน้ าประปา
หมู่บ้านสามารถ
ใช้อุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด    ๓๖   โครงการ - - - - 11,310,000    
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ. ๐๒ 
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    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.น้ าพอง 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 
บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ เส้นไปบ้านปุาเปือย 
จากบ้านนางทองพูน นาคะประเวศ –  บ้าน
ปุาเปื่อย 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟูาใช้ 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 
บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตาม
แบบการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ก าหนด 

- - - - 50,000 ขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร บ้าน
นาง้อง หมู่ที่ ๒ 
เพิ่ม 1 จุด 

ประชาชน ได้รับ
ความ ปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

2 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.น้ าพอง 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าบ้านโนน
สวรรค์ เส้นหลังโรงเรียนไปนานายบุญมี เฝูา
ทรัพย์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟูาใช้ 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตาม
แบบการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ก าหนด 

- - - - 60,000 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า เพิ่ม  1  
จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

3 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.น้ าพอง 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เส้นบ้าน
ขามปูอมถึงบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟูาใช้ 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ้าน
ขามปูอม หมู่ที่ 6 ตามแบบ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ก าหนด 

- - - - 60,000 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า เพิ่ม  1  
จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

รวมทั้งหมด    ๓   โครงการ     170,000    
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๑.3 แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
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   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายน้ าหมู่บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการ
อุป โภค-บริโภค และ
การเกษตร 

กว้าง 70  ม. ยาว 140. ม. 
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 3 ม. ขุดให้
ลึกจากเดิม 3.50 ม. รวมลึก 
3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5  
 

- - - - 5๐๐,๐๐๐ มีน้ าอุปโภค-
บริโภค และ
การเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
มีน้ าอุปโภค-
บริโภค และการ 
เกษตรเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองประปา 
บ้านขามปูอม หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการ
อุป โภค-บริโภค และ
การเกษตร 

กว้าง 60. ม. ยาว 85. ม. ลึก 
3.50 .ม. ลาดเอียง 1:1.5  

- - - - 5๐๐,๐๐๐ มีน้ าอุปโภค-
บริโภค และ
การเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
มีน้ าอุปโภค-
บริโภค และการ 
เกษตรเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด    ๒   โครงการ - - - - 1,000,000    
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

  ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

เพ่ือการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน
และน่าอยู่มากขึ้น 

- - - - 100,000 พ้ืนที่การปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นางิ้วมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการจัดนิทรรศ 
การผลงานเด็กนักเรียน
และอาเซียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรีส าราญ อบต.นางิ้ว 

เพ่ือจัดกิจกรรม
นิทรรศการผลงาน
เด็กและจัดหาสื่อ 
การเรียนรู้ของ 
ศูนย์พัฒนาฯ 

จัดนิทรรศการผลงาน
เด็กและจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาฯ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
นางิ้ว 

มีการจัดนิทรรศ 
การผลงานเด็กและ
จัดหาสื่อการเรียน 
รู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.นางิ้ว 

กอง

การศึกษา 

๓. โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

เพ่ือการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

เด็กเล็กได้ศึกษาดู
งานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - -  
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

มีการจัดการศึกษา 
ดูงานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

กอง
การศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บุคลากร ทาง
การศึกษา  

- - - - ๑๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูฯ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี 
ศักยภาพมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลนางิ้ว ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
มากขึ้น 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ
เยาวชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
ต าบลนางิ้ว 

กอง
การศึกษา 

6. โครงการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพ่ือการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ผู้ปกครองได้รับการ
ปฐมนิเทศ ครบทุก
คน 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ 

มีการปฐมนิเทศ 
/ประชุมผู้ 
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

กอง
การศึกษา 

7. โครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ
อ าเภอเขาสวนกวาง 

เพ่ือการด าเนิน
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการอ าเภอ 

แข่งขันทักษะวิชาการ
อ าเภอเขาสวนกวาง 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการจัด
กิจกรรมและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีกิจกรรมร่วมได้รับ
ความรู้จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8. โครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ
จังหวัด 

เพื่อการด าเนิน
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการจังหวัด 

ได้ร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
ระดับจังหวัด 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนการจัดกิจกรรม
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมร่วมได้รับ
ความรู้จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ
จังหวัด 

กอง
การศึกษา 

9. โครงการฟ๎นสวย ยิ้ม
หวาน ศพด. อบต. นางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรมฟ๎น
สวย ยิ้มหวาน ศพด. 
อบต.นางิ้ว 

เด็กเล็ก ศูนย์ อบต.
นางิ้ว  มีฟ๎นสวย  
ยิ้มหวาน 

- - - - ๖,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมฟ๎นสวย ยิ้ม
หวาน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพฟ๎นดี หรือฟ๎น
สวย ยิ้มหวาน 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

เพื่อให้การสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศพด.อบต.นา
งิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ได้รับการจัดสรร
อาหารเสริม (นม)
ครบทุกคน 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับอาหารเสริม(นม) 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

11. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก นางิ้ว 

เพื่อค่าอาหารกลางวัน
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ได้รับการจัดสรร
อาหารครบทุกคน 

- - - - ๕๔๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กทีไ่ด ้
รับอาหารกลางวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา
งิ้วได้รับงบรับประทาน
ค่าอาหารกลางวัน 

กองการ 
ศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12. โครงการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด. อบต. 
นางิ้ว 

เพ่ือเป็นค่าจัดการ
การศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ 
ปี ศพด. อบต.นางิ้ว 

จัดการการศึกษา
ตั้งแต่ปฐมวัย อายุ 
๓ – ๕ ปี ศพด. อบต.
นางิ้ว 

- - - - ๗๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ใน ศพด.อบต.นางิ้ว 

ได้รับงบค่าจัดการ
การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย 
อายุ ๓ – ๕ ป ีศพด. 
อบต.นางิ้ว 

กองการ 
ศึกษา 

13. โครงการจัด
การศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
จัดการศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

จัดการศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

- - - - ๑๙๐,๐๐๐ จ านวนงบจัด
การศึกษา ค่า
จัดการเรียน 
การสอน(รายหัว) 

ได้รับงบจัดการศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) 

กองการ 
ศึกษา 

14. โครงการอุดหนุน
โรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใน ร.ร.
บ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
นางิ้ว – นาโพธิ์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ร.ร.บ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ 
หมู่ที่ ๑ 

- -   ๒๕,๐๐๐ จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
นางิ้ว- 

นาโพธิ์/ 
กอง

การศึกษา 
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หมู่ที่ ๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
                               5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ร.ร.บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
นาง้องตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ร.ร.บ้านนาง้อง 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
นาง้อง/ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านบ้าน  
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโนนสวรรค์ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ร.ร.บ้านโนนสวรรค ์

- - - - ๒๐,๐๐๐ - มีความสามัคคี
และความร่วมมือ
กัน   
- มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ 

มีการอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.บ้าน  
โนนสวรรค ์

/ 
กอง

การศึกษา 

17 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนตามแนวทาง

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านแสงสว่าง ตาม

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ - มีความสามัคคี
และความร่วมมือ

มีการอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ

ร.ร.บ้าน  
แสงสว่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
หมู่ที่ ๔ 

แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร.ร.บ้านแสงสว่าง กัน 
- มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ 

พอเพียง / 
กอง

การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
         5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านขามป้อม- 
ดงเย็น หมู่ที่ ๖ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านขามป้อม- ดงเย็น 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน 
ร.ร.บ้านขามป้อม-ดง
เย็น 

- - - - ๒๐,๐๐๐ - มีความสามัคคีและ
ความร่วมมือกัน 
- มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ 

มีการอุดหนุน
โครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
ขามป้อม- 
ดงเย็น/ 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
การปลูกผักสวนครัว 
 

เด็กเล็กสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พ่ึงพาตัวเอง 

- - - - ๒๐,๐๐๐ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กเล็กสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พ่ึงพาตัวเอง 

 
กอง

การศึกษา 

20 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหาร นักเรียน รร.บ้านนา - - - - ๔๗๐,๐๐๐ จ านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ รร.นางิ้ว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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สพฐ. ในเขตต าบลนางิ้ว 
ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็ก
จนถึง ป.๖ ของโรงเรียนนา
งิ้ว – นาโพธิ ์

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
จนถึง ป. ๖ โรงเรียน 
นางิ้ว – นาโพธิ ์
หมู่ที่  ๑ 

งิ้ว –นาโพธิ์  ได้รับ
การจัดสรรอาหาร 
กลางวันครบทุกคน 

ที่ได้รับการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

ประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

-  นา
โพธิ์/กอง 
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด 
สพฐ. ในเขตต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.๖ ของโรงเรียนนาง้อง 

เพ่ืออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็ก 
จนถึง ป. ๖ โรงเรียน 
นาง้อง หมู่ที่  ๒ 

นักเรียน รร.บ้านนา
ง้อง  ได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

- - - - ๓๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

รร.บ้านนา
ง้อง /กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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22 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กจนถึง ป.๖ ของโรงเรียน
โนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กจน 
ถึง ป. ๖ โรงเรียน 
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

นักเรียน รร.บ้านโนน
สวรรค์  ได้รับการ
จัดสรรอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

-    ๒๓๒,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

รร.บ้าน
โนนสวรรค ์

/กอง 
การศึกษา 

23 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.๖ ของโรงเรียนแสงสว่าง 

เพื่ออุดหนุนเป็นคา
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กจน 
ถึง ป. ๖ โรงเรียน
แสงสว่าง หมู่ที่  ๔ 

นักเรียน รร.บ้านแสง
สว่าง  ได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

- - - - ๒๙๒,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

รร.บ้านแสง
สว่าง/กอง 
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กจนถึง ป.๖ ของโรงเรียน

เพื่ออุดหนุนเป็นคา
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กจน ถึง ป. ๖ 
โรงเรียนขามปูอม – ดง

นักเรียน รร.บ้านขาม
ปูอม-ดงเย็น  ได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

- - - - 370,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

รร.ขาม
ปูอม-ดง
เย็น/กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ขามปูอม – ดงเย็น เย็น 

25 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 

เพื่อให้รู้จักนักเรียน เป็น
รายบุคคล และ เป็นการ
ประสาน ความสัมพันธ์
ระหว่างคร ูกับ
ผู้ปกครอง  

เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาฯ
ทุกคน 

- - - - ๕,๐๐๐ เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
ฯ  ครบทุกคน 

การจัดการของศูนย์
ดีขึ้น  

กอง
การศึกษา 

26 โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกผูก
รัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  
นางิ้ว 

เพื่อพัฒนาและปลูก
จิตส านึกที่ดีให้เด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

จ านวนเด็กนักเรียน
และผู้ปกครองเข้าร่วม
ในกิจกรรมสาย
สัมพันธ์แม่ลูกผูกรัก 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นางิ้ว มีจิตส านึกรู้
ความกตัญํูต่อ
มารดา บิดา 

กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

             ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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27 อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับ ร.ร. สังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ อบต.  นาง้ิว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ร.ร. สังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ อบต.นาง้ิว     

นักเรียนได้รับ อาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณค่า และ
ปริมาณพียงพอแก่ความ 
ต้องการของร่างกาย 

- - - - ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม) 
ครบถ้วน 

กอง 
การศึกษา 

28 โครงการ  Smart  Kid  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาง้ิว 

เพื่อให้ผู้ปกครองของ
เด็กเล็ก สามารถติดตาม
กิจวัตรประจ าวันและ
ติดตามดูความ
เคลื่อนไหวของลูกได้ 

เด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   อบต.นาง้ิว มี
เครื่องติดตามตัวครบทุก
คน 

- - - - 100,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็ก
ของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นา
ง้ิว มีเครื่องติด 
ตามตัวครบทุกคน 

ผู้ปกครองของเด็กเล็ก สามารถ
ติดตามกิจวัตรประจ าวันและ
ติดตามดูความเคลื่อนไหวของลูก
ได้ และ เกิดความเช่ือมั่นของ
ศูนย์พัฒนาฯ เพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนนางิ้ว
วิทยาสรรค์ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนนางิ้ววิทยา
สรรค์ 

ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนนางิ้ว
วิทยาสรรค์ 

- - - - 30,000 จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

รวมทั้งหมด    ๒๙   โครงการ     4,470,000    
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๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
๑. โครงการจัดซื้อวัสด ุ

เคมีภัณฑ์และสาร 
ก าจัดยุ่งลาย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
ก าจัดยุ่งลาย 

มีการจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
ก าจัดยุ่งลาย 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จัดซื้อวัสดุและสาร
ก าจัดยุ่งลายให้
เพียงพอในต าบล 

มีการจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
ก าจัดยุ่งลาย 

ส านักปลัด 

๒. โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันและปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
นางิ้ว 

เพื่อการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกในต าบลให้ลดลง 

โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ลดลง 

- - - - ๘๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละผู้ปุวยไข้
เลือด 
ออกในพื้นที่ลดลง 

มีการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกให้ลดลง 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

๓. โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในต าบล
นางิ้ว 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น 
หมา แมว 

จ านวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่ ได้ขึ้น
ทะเบียนสัตว์  

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนสัตว์และการ
ขึ้นทะเบียน หมา แมว 
ในต าบลนางิ้ว 
 

มีฐานข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ เช่น หมา แมว 

ส านักปลัด 

4. โครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบล 
นางิ้ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการการจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือใน
เวลาเจ็บไข้ ปุวย
ฉุกเฉินได้ทันเวลา 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในเวลา
ฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในเวลาเจ็บ
ไข้ ปุวยฉุกเฉินได้
ทันเวลา 

ส านัก 
ปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. ๐๒ 
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก 

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือด าเนินการขับ 
เคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ต าบลนางิ้ว 
 

ด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบลนางิ้ว 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
สัตว์ที่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ 
ลดน้อยลง 

มีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบลนางิ้ว 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 

ส านัก
ปลัด/ 
ปศุสัตว์
อ าเภอฯ 
 

6. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้วตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล 
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล บ้าน
นางิ้ว หมู่ที่ ๑ 

สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล บ้านนางิ้ว 
หมู่ที่ ๑ 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพ
ดีเพิ่มข้ึน 

งานบริการาธารณสุข
มูลฐาน มีคุณภาพ
มาตรฐานมากขึ้น 
 

อสม./
ส านัก
ปลัด 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. ๐๒ 
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก 

7. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในต าบลนางิ้วตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล บ้านนา
ง้อง หมู่ที่ ๒ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๒ 
 

งานบริการาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

อสม./
ส านักปลัด 

 

8. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในต าบลนางิ้วตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล บ้านโน
สวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๓ 

งานบริการาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

อสม./
ส านักปลัด 

 

9. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในต าบลนางิ้วตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๔ 
 

งานบริการาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./
ส านักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในต าบล บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๕ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๕ 

งานบริการาธารณสุข
มูลฐานมีคุณ 
ภาพมาตรฐานมากขึ้น 
 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./ส านัก
ปลัด 

 

11. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในต าบล บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๖ 

งานบริการาธารณสุข
มูลฐานมีคุณ 
ภาพมาตรฐานมากขึ้น 
 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./ส านัก
ปลัด 

 

12. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในต าบล  บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ืออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในต าบล 
หมู่ที ่๗ 

งานบริการาธารณสุข
มูลฐาน มีคุณภาพ
มาตร 
ฐานมากขึ้น 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึน 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./ส านัก
ปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี   หมู่ที่ ๑ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๑ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง 
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  หมู่ที่ ๒ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๒ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๒ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

               ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนน
สวรรค์ ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  หมู่ที่ ๓ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๓ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสง
สว่าง ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  หมู่ที่ ๔ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๔ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  หมู่ที่ ๕ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๕ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม 
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 
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อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  หมู่ที่ ๖ 

ด้านสาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๖ 

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี   
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชด าริ 
ด้านสาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๕ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการด าเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ 
 

ส านัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

20 อุดหนุนปศุสัตว์เขาสวนกวาง  ตาม
โครงการรณรงค์การลดประชากรสุนัข-

เพ่ืออุดหนุนปศุ
สัตว์อ าเภอเขา

อุดหนุนปศุสัตว์เขา
สวนกวาง  ตาม
โครงการรณรงค์การ

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชากร
ของสุนัข –แมว 

มีการด าเนินการตาม
โครงการรณรงค์การลด

ส านัก
ปลัด/ปศุ

แบบ ผ. ๐๒ 
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แมว สวนกวาง   ลดประชากรสุนัข-
แมว 

ลดลง ประชากรสุนัข-แมว สัตว์เขา
สวน
กวาง 

รวมทั้งหมด    ๒๐   โครงการ - - - - ๑,๐๔๕,๐๐๐    

 
 

 
 

๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
        ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมภิบาล  
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๑. โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใน
ต าบลนาง้ิว 

เพื่อจัดเวทีประชา 
คมหมู่บ้านในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านรับ
ฟ๎งความคิดเห็น ความ
ต้องการของประชาชน 

- - - - ๓๐,๐๐๐ สัดส่วนประชาคมที่
ร่วมในการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

มีการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟ๎งความคิดเห็น 
ความต้องการของประชาชน 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดเวทปีระชาคม
ระดับต าบล 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านรับ
ฟ๎งความคิดเห็น ความ
ต้องการของประชาชน 

- - - - ๑๕,๐๐๐ สัดส่วนประชาคม 
ที่ร่วมในการจัดเวที
ประชาคมระดับต าบล 

มีการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟ๎งความคิดเห็น 
ความต้องการของประชาชน 

ส านักปลัด 

๓. โครงการ อบต. นาง้ิว
เคลื่อนที่พบประชาชน 
ในต าบลนาง้ิว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ อบต. นาง้ิว
เคลื่อนที่พบประชาชน 

จัดกิจกรรมโครงการ อบต.  
นาง้ิวเคลื่อนที่พบประชาชน
ประจ าปี 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ อบต.และ
ได้รับบริการ  
จากโครงการ 

มีการจัดกิจกรรมโครงการ 
อบต. นาง้ิวเคลื่อนที่พบ
ประชาชนประจ าป ี

ส านักปลัด 

4 โครงการอุดหนุนศูนย์
อ านวยการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนศูนย์ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ขอนแก่น 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนการอุดหนุนศูนย์
ปูองกันและฯ 

มีการสนับสนุนศูนย์ปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดฯ 

ส านักปลัด/ 
ปูองกัน
จังหวัด

ขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 80 
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5 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ใน
การให้บริการของ อบต. 

เพื่อการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
สาธารณะของอบต. 

ส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะของอบต. 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึง
พอใจในงานด้าน
บริการ 

มีการส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะ
ของอบต. 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสริมสามารถสร้าง
รายได้มากข้ึน 

ประชาชนมีรายได้ใน
ครัวเรือนมากขึ้น 

- - -  ๖๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู ้
อาชีพเสริมสร้างรายได้ 

ประชาชนมีรายได้ใน
ครัวเรือนมากขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรม 
“หลักสูตร อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ใหอ้าสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถ 
ร้อยละ ๑๐๐ % 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
มีความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 โครงการอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
ตามโครงการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 
อ าเภอเขาสวนกวาง 

เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์ปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ของอ าเภอเขาสวนกวาง 

อุดหนุนให้ศูนย์ปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ของอ าเภอเขาสวนกวาง 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนเงินที่อุดหนุนศูนย์
ปูองกันและฯ 

มีการด าเนินการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติดของ
อ าเภอ ฯ 

ส านักปลัด/ 
อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ หน้า 81 
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9 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า
และพัฒนาสตรีในต าบลนางิ้ว 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าและ
พัฒนาสตรีในต าบลนางิ้ว 

จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าและพัฒนาสตรีในต าบล 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
ภาวะผู้น าและมีการพัฒนา
ความรู้ความสามรถมากขึ้น 

ผู้ผ่านการอบรมมีภาวะ
ผู้น าและมีความรู้วาม
สามารถมากขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ในการให้ 
บริการของ อบต. 

เพื่อการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
สาธารณะของอบต. 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในการให้ 
บริการของ อบต. 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึงพอใจใน
งานด้านบริการ 

มีการส ารวจความพึง
พอใจในการให้ 
บริการสาธารณะของ
อบต. 

ส านักปลัด 

11 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
สุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ผู้น าชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจ าครัวเรือน  

เพื่อจัดกิจกรรมการ 
อบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ผู้น าชุมชน 

ผู้สูงอายุผู้น าชุมชน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ า
ครัวเรือน จ านวน 300  คน
ได้รับการพัฒนา 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึงพอใจใน
การฝีกอบรมสัมมนาฯ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุผู้น าชุมชน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ า
ครัวเรือนได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
ตามโครงการ 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ ความ
มั่นคงทางอาหาร 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการประกอบอาชีพ
ให้กับคนในชุมชนต าบลนา
งิ้ว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพให้กับคน
ในชุมชนต าบลนางิ้ว 

- - - - 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
การประกอบอาชีพ และ 
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
เพื่อน ามาประกอบอาหาร 

คนในเขตต าบลได้รับ
ความรู้จากการส่งเสริม
อาชีพ ความมั่นคงทาง
อาหาร 

ส านักปลัด/
พอช. 

รวมทั้งหมด    ๑๒   โครงการ - - - - 835,000    

 
 
 
 
 
 

          
 

๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ 
 

ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
ต าบลนาง้ิว มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

- - - - ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
มีความรู้ ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตัวเองและครอบครัว 

ส านักปลัด 

2 โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
นักเรียนยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อ านวยความสะดวกให้กับ
เด็กเล็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กนัก 
เรียนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
ของศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากา 
ชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
อุดหนุนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อการอุดหนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนกิจกรรมและ
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัด 

- - - - ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมและภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 
 

มีการอุดหนุนกิจกรรมและภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด 

ส านักปลัด 

4. โครางการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้
ยากไร้ในเขตต าบลนางิ้ว 

เพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้
ยากไร้ในเขตต าบลนางิ้ว 

ผู้ยากไร้ ในเขตต าบลนางิ้ว 
ได้รับการซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ดีขึ้น 

- - - - 500,000 ผู้ยากไร้ ในเขตต าบล 
นางิ้ว ได้รับการซ่อม 
แซมท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ยากไร้ ในเขตต าบลนางิ้ว ได้รับ
การซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด/
ผอช. 

รวมทั้งหมด    4   โครงการ - - - - 82๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
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และนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ ผ. ๐๒ หน้า 85 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
๑. โครงการงานกีฬาสี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีส าราญ อบต.
นางิ้ว 

เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

เด็กเล็กได้เพ่ิม
ทักษะการแข่งขัน
กีฬา  

- - - - ๑๕,๐๐๐ - กิจกรรมสร้างความ
รักสามัคคี 
- กิจกรรมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กมีการปลูกฝังให้
รู้จักความรักและ
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการส่งนักกีฬา
ของ อบต.นางิ้ว เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพ่ือการส่งนักกีฬา
ของ อบต.นางิ้ว เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

ส่งนักกีฬาของ 
อบต.นิ้ว เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

- - - - ๒๐,๐๐๐ - มีกิจกรรมลด
อบายมุขในเยาวชน
ในพ้ืนที่ 

มีเยาวชนให้ความ
สนใจในการเล่นกีฬา
มากขึ้น 
  

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการกีฬา
เครือข่าย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ าเภอเขา
สวนกวาง 

เพ่ือการจัดกิจกรรม
กีฬาเครือข่าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

เด็กเล็กได้เพ่ิม
ทักษะการแข่งขัน
กีฬาและรู้จักการ
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

- - - - ๕๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้างความ
รักสามัคคี 
- กิจกรรมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

มีการสร้างเครือ 
ข่ายทางกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

กอง
การศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
4 อุดหนุนโรงเรียนในเขต

ต าบลนางิ้วตามโครงการ
แข่งขันกีฬา(กลุ่ม) 
โรงเรียนเขตต าบลนางิ้ว 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา(กลุ่ม) โรงเรียน 
เขตต าบลนางิ้ว 

การจัดการ
แข่งขันกีฬา 
(กลุ่ม)โรงเรียน ใน
เขตต าบลนางิ้ว 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
การจัดงานกีฬา
กลุ่มโรงเรียน 

มีการจัดงานกีฬา
กลุ่มโรงเรียนเขต 
ต าบลนางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๑  

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมูท่ี่ ๑  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน และ
ชุมชนในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ 
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา/ 

คกก.
หมู่บ้าน 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๒  

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมูท่ี่ ๒  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน และ
ชุมชนในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๓ 

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมู่ที่ ๓  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน และชุมชน
ในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ 
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา/ 

คกก.
หมู่บ้าน 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมู่ที่ ๔  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน และชุมชน
ในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมู่ที่ ๕  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน และชุมชน
ในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๖ 

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมูท่ี่ ๖  

เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี ในกลุ่มท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน และ
ชุมชนในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ 
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา/ 

คกก.
หมู่บ้าน 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมูท่ี่ ๗ 

เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี ในกลุ่มท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน และ
ชุมชนในท้องถิ่น 

- - - - ๕,๐๐๐ จ านวนการ
สนับสนุนงานกีฬา
ชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในต าบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา
ประจ าปี 

เพ่ือจัดงานประเพณี
เข้าพรรษาประจ าปี 

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

- - - - ๑๓๐,๐๐๐ - กิจกรรมลด
อบายมุข 
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการด าเนินการ
จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา
ประจ าปีทุกปี 

กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
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        ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 

เพ่ือการอนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์
ประจ าปี 

คนในท้องถิ่นมีจิตส านึกในความ
เป็นไทย เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณี
อันดีงามของไทย และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

    ๑๔๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ 

กอง 
การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือน
หกบ้านนางิ้ว 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหก  หมู่ที่ ๑ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก ให้
คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหกบ้านนางิ้ว 

กอง
การศึกษา/ 
คกก. 
หมู่บ้าน 

15 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือน
หกบ้านนาง้อง 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหก  หมู่ที่ ๒ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก ให้
คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหกบ้านนาง้อง 

กอง
การศึกษา/ 
คกก. 
หมู่บ้าน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
        ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านโนนสวรรค์ 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ที่ ๓ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 
ให้คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญ
เดือนหกบ้านโนน
สวรรค์ 

กอง
การศึกษา/ 

คกก. 
หมู่บ้าน 

17 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านแสงสว่าง 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ที่ ๔ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 
ให้คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญ
เดือนหกบ้านแสงสว่าง 

กอง
การศึกษา/ 

คกก. 
หมู่บ้าน 

18 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านดงเย็น 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ที่ ๕ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 
ให้คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญ
เดือนหกบ้านดงเย็น 

กอง
การศึกษา/ 

คกก. 
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
        ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านขามป้อม 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ที่ ๖ 
 
 
 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญ
เดือนหกบ้านชามป้อม 

กองการศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 

20 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านนาโพธิ์ 
 
 
 

เพ่ือสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ที่ ๗ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

- - - - ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญ
เดือนหกบ้านนาโพธิ์ 

กองการศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
        ๗ การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 อุดหนุนโครงการงาน
เทศกาลไก่ย่างเขาสวน
กวางและประเพณีบุญ 
กุ้มข้าวใหญ่ 

เพ่ืออุดหนุนการจัด 
งานเทศกาลไก่ย่าง
เขาสวนกวางและ
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ ่

การจัดงานเทศกาลไก่ย่างเขา
สวนกวางและประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ 

-    ๖๐,๐๐๐ จ านวนเงิน
อุดหนุน 

มีการอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีเทศกาลไก่
ย่างและบุญกุ้มข้าว
ใหญอ่ าเภอฯ 

กอง
การศึกษา/
ปกครอง
อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 

22 อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเทศกาลงาน
ไหมประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือการอุดหนุน
กิจกรรมเทศกาล
งานไหม ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด 

เทศกาลงานไหม ประเพณีผูก
เสี่ยวและงานกาชาด 

-    ๑๕,๐๐๐ จ านวนเงินที่
อุดหนุน
กิจกรรม 

มีการอุดหนุน
กิจกรรมเทศกาล 
งานไหมประเพณีฯ 

กอง
การศึกษา/
ปกครอง
อ าเภอ 
เขาสวน
กวาง 

รวมทั้งหมด    ๒๒   โครงการ - - - - 565,000    
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๒.๖  แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         ๒.๖  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการอุดหนุน
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับท้องถิ่น 

 เพื่อการอุดหนุนกองทุน
หลักประกัน  
 สุขภาพต าบลนางิ้ว 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเงินอุดหนุน
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ต าบลนางิ้ว 

มีโครงการที่
ด าเนินการตามเงิน
อุดหนุนลักประกัน
สุขภาพต าบล 

ส านัก
ปลัด 

๒. โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการบริการใน ด้าน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้
มีสิทธิในเขต อบต.นางิ้ว 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธ ิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

- - - - 6,4๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่มีสิทธ ิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

๓. โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ผู้พิการ 
 

เพื่อเป็นการบริการในด้าน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้
มีสิทธิในเขต อบต.นางิ้ว 

ผู้พิการที่มีสิทธ ิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

- - - - 2,5๐๐,๐๐๐ ผู้พิการที่มีสิทธ ิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

4. โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อเป็นการบริการในด้าน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้
มีสิทธิในเขต อบต.นางิ้ว 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น 
ทะเบียนได้รับเบี้ย 
ทุกคน 

- - - - 50,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น 
ทะเบียนได้รับเบี้ย 
ทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านัก
ปลัด 
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รวมทั้งหมด    ๔   โครงการ - - - - 9,0๕๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 

    ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

         ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียในหมู่บ้านดีขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

๒. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียในหมู่บ้านดีขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 
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๓. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียในหมู่บ้านดีขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียใน
หมู่บ้านดีขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

5. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายใน

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
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สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๕ 

หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕ และน้ าเสียใน
หมู่บ้านดีขึ้น 

ภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านของตนเอง หมู่บ้าน 

6. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียใน
หมู่บ้านดีขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภาย 
ในหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อด าเนินการก าจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗ 

หมู่บ้านมีการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสียในหมู่บ้านดี
ขึ้น 

- - - - ๕,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ส านัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 
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8 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด คัดแยก
ขยะ  การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน อสม. 
และประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อด าเนินการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน การลด 
คัดแยกขยะการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน อสม.
และประชาคมหมู่บ้าน 

มีการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด 
คัดแยกขยะ  การ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการท้อง 
ถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน ฯ 

- -   ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการและ

กิจกรรม 

มีการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด 
คัดแยกขยะ  การ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการท้อง 
ถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน ฯ 

ส านัก 
ปลัด 

 

รวมทั้งหมด    ๘   โครงการ - - - - ๑๘๕,๐๐๐    

 
 
 
 

 
3.2  แผนงานการเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
        3.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกและการ
ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่

ซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะฯ และเพิ่ม

- - - - ๕๐,๐๐๐ จ านวนพันธ์
กล้าไม้และ

มีการปลูกและการปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่

ส านัก
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิรลงกรณฯ  
พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ป่าสาธารณะประโยชน์เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

พื้นที่สีเขียวในพื้นที ่ พื้นที่ปลูกต้นไม ้ ป่าสาธารณะฯเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

๒. โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  
 

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ในพ้ืนที่ปุาสาธารณะ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ปุา
สาธารณะประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระ 
บาทสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จ านวนพันธ์
กล้าไม้และ
พ้ืนที่ปลูก
ต้นไม้ 

มีการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ปุาสาธารณะ
ประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

ส านัก
ปลัด 

๓. โครงการปลูกหญ้าแฝก
หนองผือต าบลนางิ้ว 

เพ่ือด าเนินการปลูกหญ้า
แฝกหนองผือนางิ้ว 
จ านวน ๕๙  ไร่ 

ปลูกหญ้าแฝกหนอง
ผือนางิ้ว จ านวน ๕๙  
ไร่ 

-    ๕๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่
ปลูกหญ้าแฝก 

มีการปลูกหญ้าแฝก
หนองผือจ านวนพ้ืนที่ 
๕๙  ไร่ 

ส านัก
ปลัด 

รวมทั้งหมด    ๓   โครงการ     ๑๕๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 

3.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
        3.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1. โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครพิทักษ์โลก 
เพ่ือฝึกอบรม อถล.  ให้
เข้าใจบทบาทหน้า ที่
ของตนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนอาสาสมัคร 
พิทักษ์โลก(อถล.)  ที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ อถล. มีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
ของตนในการ
ปฏิบัติงานอย่าง 

อถล.  มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถปกปูองและ
รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัด 

2. โครงการปลูกต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระหนองผือ 

เพ่ือปลูกต้นไม้ปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระ 
หนองผือ 

ภูมิทัศน์รอบสระ 
หนองผือ มีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ขนาดพ้ืนที่ปลูก
ต้นไม้ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในต าบล 
 

สระหมู่บ้านได้ 
รับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

ส านัก 

ปลัด 

รวมทั้งหมด    ๒   โครงการ - - - - 300,000    
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   ๔.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

       ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

แบบ ผ. ๐๒ หน้า 104 
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   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย)  

เพื่อฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย (การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย) 

เจ้าหน้าที่ฯ ประชาชน และชุมชน
เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติและ 
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เป็น
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ขึ้น 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ฝึกอบรมการ
ปูองกัน 
สาธารณภัย 

มีโครงการฝึกอบรม
และซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในต าบล 

ส านัก
ปลัด 

๒. โครงการวัน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช ้
จ่ายตามโครงการวัน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน   

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า
กิจกรรม 
ตามโครงการ 

มีกิจกรรมวัน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   

ส านัก
ปลัด 

๓. โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนา บุคลากรรองรับ
สถานการณ ์ภัยพิบัติให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ภัยพิบัติและความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละ พื้นที่รู้จัก
ขั้นตอนในการใช ้เครื่องมือในด้าน
การปฏิบัต ิหน้าที่ด้านสาธารณภัย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีโครงการฝึกอบรม
สมาชิกอปพร.  
 

ส านัก
ปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

เพื่อทบทวนความพร้อมรับมือ 
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย และ เพิ่ม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทค 
โนโลยีใหม่ๆ ปูองกันและบรรเทา
สาธารณ ภัยได้อย่างรวดเร็ว 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนเข้า
ร่วมโครงการ
อบรมทบทวน  
อปพร. 

มีโครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิกของ
อปพร. ในต าบล 

ส านัก
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลนา
งิ้วได้รบความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนอุบัติ 
เหตุในพ้ืนที่
ลดลงช่วงปี
ใหม่ 

มีการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ส านัก
ปลัด 

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลนา
งิ้วได้รบความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จ านวนอุบัติ 
เหตุลดลงช่วง
สงกรานต์ 

มีการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ส านัก
ปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ “หลักสูตร
ทบทวน” 

เพ่ือฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติฯ หลักสูตร
ทบทวน 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ผ่านหลักสูตร 
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

ส านักปลัด 

8 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาไฟปุา 
หมอกควัน และฝุุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 
๒.๕) 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุา หมอก
ควัน และฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 

อัตราการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาไฟปุา 
หมอกควัน และฝุุน
ละอองขนาดเล็ก  

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุา หมอก
ควัน และฝุุนละออง
ขนาดเล็ก  
 

 

สามารถการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหาไฟปุา 
หมอกควัน และฝุุน
ละอองขนาดเล็ก  

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการปูองกัน 
อัคคีภัยและความ
ปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 

เพื่อให้บุคลากรใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม ี
ทักษะในการปูองก้น 
และระงับอัคคีภัยที่
อาจ เกิดขึ้นในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กได้ 

เด็กเล็กและครูผู้ดูแล
เด็กได้ร่วมกิจกรรมการ
ฝึกซ้อม ปูองกัน
อัคคีภัยภายในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็กและ 
บุคลากรอื่นๆภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
ฝึกปฏิบัติการใช ้ถัง
ดับเพลิงและการ ปฐม
พยาบาล เบื้องต้น 

บุคลากรในศูนย์มี 
ทักษะในการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัยที่ 
อาจเกิดข้ึนในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

รวมทั้งหมด   ๙   โครงการ - - - - ๘๑๕,๐๐๐    
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๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 

 

           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

             ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
       ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

เพ่ือจัดท าโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต.นางิ้ว เพิ่มมาก
ขึ้น 

- - - - ๒๐,๐๐๐ ร้อยละการ
จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน 

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีได้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

๒. โครงการรณรงค์การ
ช าระภาษีในท้องถิ่น 

เพ่ือการจัดท ากิจกรรม
รณรงค์การช าระภาษี
ในท้องถิ่น 

มีการช าระภาษีใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

- - - - ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
รณรงค์การ
ช าระภาษีใน
ท้องถิ่น 

มีการรณรงค์การ
ช าระภาษีใน
ท้องถิ่น 

กองคลัง 

๓. โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีในต าบลนางิ้ว 

เพ่ือปรับปรุงแผนที่
ภาษีในต าบลนางิ้ว 

ระบบแผนที่ภาษีใน
ต าบลนางิ้วมี
ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานเพิ่มมากข้ึน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
การจัดเก็บ
ภาษีในท้องถิ่น 

มีการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีในต าบลนา
งิ้ว 

กองคลัง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

             ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
       ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. โครงการอบรม สัมมนา
การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อการอบรม สัมมนา
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของสมาชิก
สภา อบต.  นางิ้วครบทุก
ท่าน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วมรับ
การอบรม
สัมมนา 

มีโครงการอบรม 
สัมมนาการฏิบัติ
งานของสมาชิก
สภา 

ส านักปลัด 

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 

พนักงานส่วนต าบลมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่ม
มากข้ึน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
มากกว่าร้อยละ  
๗๐ 

บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

6. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ คณะกรรม 
การศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลนางิ้ว 

เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรม 
การศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลนางิ้ว 

คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ 
ความสามารถในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองเพิ่ม
มากข้ึน 

- - - - ๑๕,๐๐๐ จ านวนคนตาม
กลุ่มเปูาหมาย
ในการจัด
ฝึกอบรม 

คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
ต าบลได้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมความรู้  

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

             ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
       ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง หลักสูตร 
ความสามัคคี คือพลังแห่ง
ความส าเร็จ 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์กร (OD) 
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
และพนักงานจ้าง 
หลักสูตร ความสามัคคี คือ
พลังแห่งความส าเร็จ 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และ
พนักงานจ้าง มี 
ความสามัคคี 
และ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรมผ่าน
หลักสูตรการ
อบรมตาม
จ านวนเป้าหมาย
ก าหนด 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง ได้
เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร ความ
สามัคคี คือพลังแห่ง
ความส าเร็จ 

ส านักปลัด 

8. โครงการอบรม และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  
อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  

เพื่อการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  
อสม. และผู้น าหมู่บ้าน 

กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้
ความสามารถ
และเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า 
ร่วมการศึกษา 
ดูงานตาม 
โครงการฯ 

มีโครงการ ศึกษาดู
งานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน  
อสม. ตัวแทนกลุ่ม
ต่าง ๆ ในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

       ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการอบรม วินัย
เบื้องต้นแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้ความรู้วินัยเบื้อง 
ต้นแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นของคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างมี
ความรู้เรื่องวินัย
เบื้องต้น 

- - - - ๑๐,๐๐๐ จ านวนคนตาม
ลุ่มเปูาหมายใน
การจัด
ฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิ่น
และพนักงานจ้างมี
ความรู้วินัยเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าที่ท าการ อบต.นางิ้ว 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หน้าที่ท าการ 
อบต.นางิ้ว ในการบริการ 

ภูมิทัศน์หน้าที่ท า
การ อบต.นางิ้ว มี
ความสวยงามเพิ่ม
มากข้ึน 

- -  - ๑๐๐,๐๐๐  ปริมาณการ
ด าเนินงาน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้า อบต.
นางิ้ว 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าที่ท าการ 
อบต.นางิ้ว ให้
สวยงามเหมาะสม 

ส านักปลัด 

11 โครงการศูนย์ปฏิบัต ิ
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ อปท. 

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ อปท. 
ประจ าอ าเภอ 
เขาสวนกวาง 

ศูนย์ปฏิบัต ิ
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน
ของ อปท. ประจ า
อ าเภอ 
เขาสวนกวาง 

-    ๓๕,๐๐๐ การปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน
ของ อปท. 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท.ประจ าอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

             ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
       ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการอบรม
เสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อให้ความรู้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่
ต าบลนางิ้ว 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมการอบรม
ตามโครงการ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ใน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนมีความรู้
ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดีมากข้ึน 

ส านักปลัด 

13 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-
smart service) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้มา
รับบริการที่ อบต.นางิ้ว 

พัฒนาฐานข้อมูล
การบริการเบ็ด 
เสร็จ ณ จุดเดียว 
(E-smart service) 

- - - - 110,000 อบต.นางิ้ว มีฐาน 
ข้อมูลการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(E-smart service) 

อ านวยความ
สะดวกสบายให้กับ
ผู้มารับบริการที่ 
อบต.นางิ้ว 

ส านักปลัด 

14 อุดหนุนโครงการจัดงาน
พิธีเฉลิมพระเกียริแบบ
แผนรัฐพิธีอ าเภอเขา
สวนกวาง 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียริ
แบบแผนรัฐพิธีอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

จัดงานพิธีเฉลิม
พระเกียริแบบแผน
รัฐพิธีอ าเภอเขา
สวนกวาง 

- - - - 15,000 จัดกิจกรรมวันส าคัญ
และงานรัฐพิธ ี

มีการอุดหนุน
โครงการจัดงานพิธี
เฉลิมพระเกียริ
แบบแผนรัฐพิธ ี

ส านักปลัด/
ปกครอง
อ าเภอเขา
สวนกวาง 

รวมทั้งหมด    ๑4   โครงการ - - - - ๑,335,๐๐๐    

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 
๗  เชื่อมบ้านค าแคน   ต. 
ดงเมืองแอม  
อ. เขาสวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนาโพธิ์   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน 
ค าแคน ต.ดงเมืองแอม  
อ.เขาสวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น 

ปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  
๖,๑๐๐  เมตร 

- - - - ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สายทาง
บ้านนาโพธิ์   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน
ค าแคน ต.ดงเมือง
แอม ได้รับการ 
ปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖,๑๐๐  เมตร 

กองช่าง 

/อบจ. 

2 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านแสงสว่าง  หมู่ที่  
๔  เชื่อมบ้านศรีสุขส าราญ  

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้าน
แสงสว่าง  หมู่ที่  ๔  เชื่อม
บ้านศรีสุขส าราญ  ต าบล

ปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  

- - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สายทาง
บ้านแสงสว่าง  หมู่
ที่  ๔  เชื่อมบ้าน
ศรีสุขส าราญ  

มีการปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑,๓๖๐  เมตร 

กองช่าง/ 
อบจ. 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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ต าบลศรีสุขส าราญ  
อ าเภอเขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น    

ศรีสุขส าราญ   ๑,๓๖๐  เมตร ต าบลศรีสุขส าราญ  
ได้รับการปรับปรุง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านแสงสว่าง หมู่ที ่๔ 
เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์  
ต าบลโนนสมบูรณ ์  
อ าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น   

เพ่ือปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านแสงสว่าง  หมู่ที ่
๔ เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์  
ต าบล โนนสมบูรณ ์

ปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๖๐๐  เมตร 

- - - - ๓,๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สาย
ทางบ้านแสงสว่าง  
หมู่ที ่๔ เชื่อมบ้าน
โนนสมบูรณ์  
ต าบล 
โนนสมบูรณไ์ด ้
รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุง 
ถนน คสล.ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๖๐๐  เมตร   

กองช่าง 

/อบจ. 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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4 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายทางบ้านดงเย็น  
หมู่ที่ ๕  เชื่อมห้วยอีบิด  
ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ.เขาสวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านดงเย็น  หมู่ที่ ๕  
เชื่อมห้วยอีบิด  ต าบลโนน
สมบูรณ์ 

ปรับปรุงถนน 
คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒,๓๗๐  เมตร 

- - - - ๖,๐๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. สาย
ทางบ้านดงเย็น  
หมู่ที่ ๕  เชื่อม
ห้วยอีบิด  ต าบล
โนนสมบูรณ ์
ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒,๓๗๐  เมตร 
 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านค าแคน  ต าบล
ดงเมืองแอม  อ าเภอเขา 
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรัง.บดอัดแน่น  
สายทางบ้านนาโพธิ์  
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้านค า
แคน  ต าบลดงเมือง
แอม   

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๖,๐๐๐  เมตร  ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร  (บัดอัดแน่น) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง 
สายทางบ้าน 
นาโพธิ์ หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านค าแคน  
ต าบลดงเมืองแอม   
ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๖,๐๐๐  
เมตร  ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร   

กองช่าง/ 
อบจ. 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายทางบ้าน 
นาโพธิ์  หมู่ที่  ๗  เชื่อม
บ้านค าสมบูรณ์  ต าบลดง
เมืองแอม  อ าเภอเขาสวน
กวาง  จังหวัดขอนแก่น   

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายทาง
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗  
เชื่อมบ้านค า-สมบูรณ์  
ต าบลดงเมืองแอม   
อ าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น   

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๓,๐๐๐  เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร  (บัดอัดแน่น) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง 
สายทางบ้าน 
นาโพธิ์  หมู่ที่  ๗  
เชื่อมบ้านค า
สมบูรณ์  ต าบล
ดงเมืองแอม  

ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  
เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  
 (บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายทางบ้าน
โนนสวรรค์  หมู่ที่ ๓  เชื่อม
บ้านโคกกลาง  ต าบลโนน
สมบูรณ ์  
อ.เขาสวนกวาง   
จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง  
บดอัดแน่น  สายทาง
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๓  
เชื่อมบ้านโคกกลาง   
ต าบล โนนสมบูรณ ์  
อ.เขาสวนกวาง   
จ.ขอนแก่น 

  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๕๐๐  เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร  
 (บัดอัดแน่น) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง  สาย
ทางบ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ ๓  เชื่อมบ้าน
โคกกลาง   ต าบล
โนนสมบูรณ ์ได้รับ
การปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร  
 (บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายทางโคก
ใหญ่ บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านค าสมบูรณ์ ต าบล
ดงเมืองแอม  อ าเภอเขาสวน
กวาง  จ.ขอนแก่น    

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น  สายทาง 
โคกใหญ่ บ้านนาโพธิ์   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน 
ค าสมบูรณ์ ต.ดงเมือง
แอม  อ. เขาสวนกวาง   
จ. ขอนแก่น 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๒,๐๐๐  เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร (บัดอัดแน่น) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสายทาง
โคกใหญ่ บ้านนาโพธิ์   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน
ค าสมบูรณ์  ต.ดง
เมืองแอม 
  ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร   
(บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
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๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗  
เชื่อมดงน้อย  ต าบลดง
เมืองแอม   
อ. เขาสวนกวาง   
จ. ขอนแก่น 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  
สายทางบ้านนาโพธิ์   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมดงน้อย 
ต าบลดงเมืองแอม   

อ. เขาสวนกวาง   
จ. ขอนแก่น 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๓,๐๐๐  เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร  (บัดอัดแน่น) 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสายทาง
บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 
๗  เชื่อม 
ดงน้อย ต าบลดง
เมืองแอม   
  ได้รับการปรับปรุง 
 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  
เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  
 (บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รวมทั้งหมด    ๙   โครงการ - - - - ๓๔,๓๐๐,๐๐๐    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย 
ตัวรถชนิด  ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ
หลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ 
แรงม้า เครื่องดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔  สูบ ๔ จังหวะ  จ านวน ๑ คัน 

- - - - ๒,๔๐๐,๐๐๐  

2. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ชนิด ๖ ล้อ 
พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูป
ตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคา
โดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว  จ านวน ๑ คัน 

    ๑,๙๙๐,๐๐๐  

รวมทั้งหมด    ๒   โครงการ - - - - ๔,๓๙๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยการติดตามและประเมิน 

ผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน  

 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน  

 ๑.๓  ยุทธศาสตร์ ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย  

  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน  

  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน  

  (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน  

  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน  

  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน  

  (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกุลยุทธ์ ๕  คะแนน  

  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน  

  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน  

  (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน  

 คะแนน รวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน   หน้า 94                                                              
 
 

๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 
(๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
(๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
(๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 

คะแนน 
(๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕ คะแนน 
(๕)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ   ฉบับที่ ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   ๕  คะแนน 
(๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
(๙)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงสร้าง) ๕ คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   ๕  

คะแนน 
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ  เป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ท้องถิ่นตาม แนวทางการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๐๗๐๓    

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕  วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้  มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วในภาพรวม  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการ หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บาง เรื่องอาจท าไม่ได้  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ  
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
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๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ    ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************************************************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ซ่ึงได้น าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  มาทบทวน  เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนแผน , คณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และ 
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับ
ทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/๒๕๖4  ในวันที่  ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖4  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน แล้ว 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 ข้อ 17(3) และข้อ 26(2)  จึงขออนุมัติและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๕ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  www. nangew.go.th 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  

 

    ลงชื่อ 

(นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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