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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
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********************************************************************* 
 

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

๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อน ามาเป็นกรอบนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ  โดยผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนา

งิ้ว ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี   ๒ /๒๕๖๓  เมื่อ

วันท่ี  ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๓  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
    ลงชื่อ 



(นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
 
 
 
 
 

 
ค าน า 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต า บลนางิ้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เมื่อวันท่ี ๑๔ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

เนื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว แจ้งความจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ และทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว ติดต้ังแอร์ปรับอากาศเพื่อ
จัดเตรียมความพร้อมของอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว ในมีความพร้อมในการด าเนินการ
ตามท่ีมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีสติปัญญาควบคู่กับการมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมตามวัยและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข พร้อมท้ังหน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ไดมีการด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าท่ีท าการ 
อบต.นางิ้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีนโยบายจะด าเนินการโครงการปลูกหญ้าสนามฟุตบอลหน้าท่ีท าการ อบต.นางิ้ว จึง
มีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างเหตุผลความจ าเป็นและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
เรียบร้อยแล้ว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔  
“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดาเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม



มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
 
ส่วนท่ี ๑  บทน า           ๑ 
 
ส่วนท่ี ๒  เหตุผลและความจ าเป็น            ๒ – ๓ 
 
ส่วนท่ี ๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            ๔ - ๗ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         ๔ 
 

- รายละเอียดโครงการพัฒนาเพิ่มเติม          ๕ – ๗ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑ 

ส่วนที่   ๑  บทน า 

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

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

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

ส่วนท่ี ๒  เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อวันท่ี  ๑๔  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศใช้ ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 



เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว ในมีความพร้อมในการด าเนินการตามท่ีมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) พร้อมท้ังเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็น 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า - ออกศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาง้ิว
(ด้านทิศใต้) 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

-   ไม่มีปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  ปัจจุบันถนนทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้วเป็นถนนลูกรัง เมื่อมีฝนตกถนนจะเป็นโคลน 
ไม่สะดวกในการสัญจรเข้า – ออกของผู้ปกครองและเด็กท่ีเดินทางมาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

 

๒. โครงการปรับปรุงหน้าต่างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาง้ิว 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

-  ไม่มีปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-  อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว ปัจจุบันเป็นหน้าต่างกระจกบานเกล็ด ซึ่งมีความ
ช ารุดเสียหาย ไม่เหมาะสมในการการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

๓. โครงการปลูกหญ้าสนามฟุตบอลหน้าที่ท าการ อบต. นาง้ิว 



เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

-  ไม่มีปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-  สนามฟุตบอลหน้าท่ีท าการ อบต. นางิ้ว ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการปลูกหญ้าใน
สนามฟุตบอล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการปลูกหญ้าเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เหมาะสมต่อไป 
 

๔. โครงการติดต้ังแอร์อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาง้ิว 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 

-  ไม่มีปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-  เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว ให้มีความเหมาะสมในการการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) 
 

๕. โครงการติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงประชาสัมพันธ์ อบต. นาง้ิว 
 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอเพิ่มเติม 
 

-  ไม่มีปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-  เพื่อด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ ส าหรับใช้ในงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอันจ าเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงของ อบต. นางิ้ว 
 

 



๔ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           องค์การบริหารส่วนต 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) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - ๓ ๕๗๒,๐๐๐ - - - - ๓ ๕๗๒,๐๐๐ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - ๒ ๘๑,๙๐๐ - - - - ๒ ๘๑,๙๐๐ 
 

รวม 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๕ 
 

๖๕๓,๙๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๕ 
 

๖๕๓,๙๐๐ 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 
 
 

๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ทางเข้า - 
ออก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. นา
งิ้ว (ด้านทิศใต้) 

เพื่อเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ทางเข้า 
- ออก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 
(ด้านทิศใต้) 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร  ความ
ยาว ๗.๙ เมตร ความหนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๙.๕  ตร.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล.Dai 
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร 
จ านวน  ๗ ท่อน 

- - ๓๒,๐๐๐ - - จ านวน ๑ เส้น - ทางเข้าศูนย์เด็ก
เล็กได้มาตรฐาน  
- การสัญจรไปมามี
ความสะดวกดีขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๒. ปลูกหญ้าสนาม
ฟุตบอลหน้าท่ีท า
การ อบต. นางิ้ว 

เพื่อด าเนินการจ้าง
เหมาปลูกหญ้าสนาม
ฟุตบอลหน้าท่ีท าการ
อบต.นางิ้ว 

- จ้างเหมาปลูกหญ้าสนาม
ฟุตบอล ขนาดกว้าง ๗๓ x 
ยาว ๑๑๐ เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๐ 
ตารางเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ 
สนาม 

- สนามฟุตบอล
หน้าท่ีท าการ อบต. 
นางิ้ว มีการปลูก
หญ้าให้สวยงามเต็ม
พื้นท่ีของสนาม
ฟุตบอล 

กองช่าง 

 
๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. ปรับปรุงหน้าต่าง
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นางิ้ว 

เพื่อปรับปรุงหน้าต่าง
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เป็นหน้าต่างบานเล่ือน

ชุดท่ี ๑. ขนาดความกว้าง 
๐.๖๕ x ๑.๑๐ เมตร  
จ านวน ๑ บาน (พร้อม
ติดต้ังมุ้งลวด) 
 

- - ๔๐,๐๐๐ - - ชุดหน้าต่างบาน
เล่ือนอลูมิเนียม 
(พร้อมติดต้ังมุ้ง
ลวด) จ านวน ๓ ชุด 

อาคาร
เอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
นางิ้ว มีความ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



อลูมิเนียม (พร้อม
ติดต้ังมุ้งลวด) 
จ านวน  ๓ ชุด 

ชุดท่ี ๒. ขนาดความกว้าง 
๑.๔๐ x ๑.๑๐ เมตร  
จ านวน ๒ บาน (พร้อม
ติดต้ังมุ้งลวด) 
 
ชุดท่ี ๓. ขนาดความกว้าง 
๒.๑๕ x ๑.๑๐ เมตร  
จ านวน ๕ บาน (พร้อม
ติดต้ังมุ้งลวด)  

เหมาะสมใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๗ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- เพื่อติดต้ังเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกส่วน 

- ติดต้ังเครื่อง 
ปรับอากาศ 
จ านวน ๒ ตัว 

- - ๖๔,๘๐๐ - - กองการศึกษา 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวนขนาด ๒๔,๐๐๐
บีทียู 
 

๒. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

- เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียงติดต้ัง
รถยนต์ขนาด ๙๐ วัตต์
พร้อมช่องเสียบ USB 
มีล าโพงฮอร์นติด
รถยนต์ จ านวน ๒ ชุด 
มีไมค์โครโฟนพร้อม
สาย มีขาต้ังล าโพง
พร้อมใช้งาน 

จ านวน ๑ ชุด - - ๑๗,๑๐๐ - - ส านักปลัด 

 
 


