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คำนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามอำนาจหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ๕  
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคมที่มีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

จะเป็นประโยชน์ในพัฒนา การแก้ไขปัญหา สามารถตอบสนองความต้องการและของประชาชนในท้องถ่ินต่อไป  
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
        กันยายน  2564 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
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หน้า ๑ 

 
 

สารบัญ 
          หน้า 

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน       ๓ – ๑๒ 
๑. ด้านกายภาพ           
๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง         

 ๓. ประชากร           
 ๔. สภาพทางสังคม           

๕. ระบบบริการพื้นฐาน          
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ           

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ          

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๕–๓๘ 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๒.๑วิสัยทัศน์ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ๒.๓  เปา้ประสงค ์
  ๒.๔  ตัวชี้วัด 
  ๒.๕  กลยทุธ์ 
  ๒.๖  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
  ๓.๑การวิเคราะหก์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๓.๒การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ส่วนท่ี ๓การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       ๓๙ – ๑๒๙
  ๑.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน      

  ๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
ส่วนท่ี ๔การติดตามและประเมินผล       ๑๓๐ – ๑๓๒ 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนอนาคต 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------- 

 

ส่วนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑. ดา้นกายภาพ 

๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕๒ง   ลงวันที่  ๒๕ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นต้นไป สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๔ หมู่ที่  ๑  บ้านนางิ้ว  ตำบล
นางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น   ห่างจากตัวอำเภอเขาสวนกวางประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร ตามทาง
หลวงชนบท  หมายเลข ขก ๕๐๑๒และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒ (ถนนมิตรภาพ)   มีพื้นที่ประมาณ  ๒๕,๑๕๗  ไร่คิดเป็น  ๖๘.๓๒๖ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  ๗
หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 

ทิศเหนือ จรด ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จงัหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต ้  จรด ตำบลดงเมืองแอม  และตำบลเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน่ 
 ทิศตะวันออก จรด ตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันตก จรด ตำบลศรสีุขสำราญ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบ  ลูกคลื่นมีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล ปานกลาง อยู่ระหว่าง ๑๘๐ – ๔๐๐  เมตร  พื้นที่ถือครอง ๓๖,๖๔๕ ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 
๒๒,๖๕๐ ไร่  เหมาะสำหรับการทำไร ่ ทำนา มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ ๑,๐๔๓ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นป่าลักษณะ
เสื่อมโทรมบางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพื้นที่   เพื่อใช้ทำการเกษตร  ใช้ไม้ทำฟืนและถ่าน  หรือนำไม้
บางส่วนมาปลูกเป็นที่อยู่อาศัย และยังมีป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสาย เช่น  ลำห้วยเสือเต้นลำห้วย  อีบิด  
ลำห้วยคุมมุม  ลำห้วยนางิ้ว  ลำห้วยขามป้อม   เหมาะสำหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะปัจจุบันมีความ
ตื้นเขินไม่เหมาะในการเพาะปลูก และบางพื้นที่เหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดูกาล  ดังนี้  
- ฤดูหนาว  จะเริ่มตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 
- ฤดูร้อน   จะเริ่มตัง้แต่เดือนมีนาคม   ถึง  เดือนมิถุนายน 
- ฤดูฝน   จะเริ่มตัง้แต่เดือนกรกฎาคม   ถึง  เดือนตุลาคม 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย   ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง  เหมาะสม

สำหรับปลูกไม้ผลและเหมาะสมปานกลางสำหรับพืชไร่  มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับนาข้าวเพียงบางส่วน  รองลงมา
คือลักษณะของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นบริเวณป่าไม้ 

 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้า 
ลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนางิ้ว  จะเป็นหนองน้ำ  สระน้ำ และลำห้วย  โดยมีห้วยเสือเต้น 

เป็นแหล่งน้ำสายหลักซึ่งไหลผ่านพื้นทีจ่ำนวนทั้ง ๓ หมูบ่้าน  คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านนาง้อง  หมู่ที่ ๗
บ้านนาโพธ์ิ 

๑.๖  ลักษณะของพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์และปา่ไม ้
ลักษณะของไมส้่วนใหญจ่ะเป็นไม้ใช้สอย  ได้แก่ ไม้แดง  เต็ง   ไม้ไผ่  เป็นต้น  

 

๒. ดา้นการเมือง/การปกครอง 
๑.๑  เขตการปกครอง 

            เขตการปกครองและขอบเขตของหมู่บ้าน แบง่เป็น๗หมู่บ้านได้แก ่
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         หมู่ที่  ๑ บ้านนางิ้ว โดยมี   นายสำราญ  อุดมทรัพย ์  เป็น ผู้ใหญบ่้านนางิ้ว 
         หมู่ที่  ๒ บ้านนาง้อง โดยมี   นายวินัย  สามเชียง  เป็น ผู้ใหญบ่้านนาง้อง 
         หมู่ที่  ๓ บ้านโนนสวรรค์ โดยมี   นายสมพงษ์  บัวหอม    เป็น ผู้ใหญบ่้านโนนสวรรค์ 
         หมู่ที่  ๔ บ้านแสงสว่าง โดยมี   นายอานนท์    แก่นวงศ์  เป็น ผู้ใหญบ่้านแสงสว่าง 
         หมู่ที่  ๕ บ้านดงเย็น โดยมี   นายคำพอง  คำพิมพ์ปิด  เป็น ผู้ใหญบ่้านดงเย็น 
         หมู่ที่  ๖ บ้านขามป้อม โดยมี   นายมนูศักดิ์  อินทวัน  เป็น ผู้ใหญบ่้านขามปอ้ม 
         หมู่ที่  ๗ บ้านนาโพธ์ิ โดยมี   นายสุพจน์  จันทกลาง  เป็น ผู้ใหญบ่้านนาโพธ์ิ 

 

๒.๒  การเลือกต้ัง 
 

สถิติการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

การเลือกต้ัง เลือกต้ังเมื่อ ครบวาระเมื่อ 

จำนวนผู้ม ี
สิทธิเลือกต้ัง 

(คน) 

จำนวนผู้ไป 
ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

จำนวนผู้ไมไ่ป 
ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

บัตรเสีย 

คน คน ใบ 
นายกฯ  ๓๑ก.ค. ๔๘ ๓๐ก.ค. ๕๒ ๓,๖๓๕ ๒,๖๔๐ ๙๘๖ ๗๐ 
สมาชิกสภาฯ ๓๑ก.ค. ๔๘ ๓๐ก.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 ๑๓ก.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 

๓.๑ตารางข้อมลู จำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบยอ้นหลัง  3 - 5  ปีและการคาดการณ์ใน
อนาคต) 

จำนวนหมูบ่้านและประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางิว้   มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  7 
หมู่บ้าน 1,601  ครัวเรือน และมีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ คิดเป็น 78.92 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร 

ตารางจำนวนประชากรและครัวเรือนตำบลนาง้ิว   อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

บ้าน หมู่ท่ี 
จำนวนประชากร 

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 
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หน้า 5 

บ้านดงเย็น ๕ ๓90 ๓๗2 ๗62 208 
บ้านขามป้อม ๖ ๑๗7 ๑๙๐ ๓๖7 118 
บ้านนาโพธ์ิ ๗ ๕๘1 ๖16 ๑,197 352 

รวม ๗ ๒,๖78 ๒,๗14 ๕,392 1,601 
ท่ีมา:  สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ( ข้อมูล ณ วันที่ มิถุนายน  2564 ) 

 
 
 
 
 

บ้าน หมู่
ที่ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชาย หญงิ ครัว 

เรือน 
ชาย หญงิ ครัว 

เรือน 
ชาย หญงิ ครัว 

เรือน 
ชาย หญงิ 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
ป้อม 

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

บ้านนา
โพธ์ิ 

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 
 

๓.๒ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางท่ี ๔     ตารางจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุตำบลนาง้ิว   อำเภอเขาสวนกวาง   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 
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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 
65-69 86 114 200 43.00 57.00 

ตารางท่ี ๔     ตารางจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุตำบลนาง้ิว   (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 : สำนักงานทะเบียนอำเภอเขาสวนกวาง ณ วันที่ มิถุนายน  2564) 
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จากการวิเคราะห์ปิระมิดประชากรตำบลนาง้ิว  พบว่า 
  1.  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 50 - 54)ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาควรจัดทำในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
  2. ประชากรในช่วงวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 40 – 44ปี ) มีจำนวนเป็นลำดับที่สอง ซึ่งการกำหนด
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาควรจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่วัยแรงงานอันจะส่งผลดี
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การส่งเสริมความรู้ภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน
การบรูณาการยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60 -80+)ในปัจจุบันมีสัดส่วนที่น้อยที่กว่าจำนวน
ประชากรทั้งหมด ซึ่งในการจัดสวัสดิการต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงไม่ยากนัก 

4. สำหรับประชากรในช่วงของเด็กก่อนวัยเรียน (ช่วงอายุ 0 – 4 ปี) นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   สามารถรองรับในการดูแลและพัฒนาให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันได้
ดำเนินการขยายการศึกษาในระดับอนุบาลเพิ่มข้ึน 

5. การคาดการการพัฒนาในอนาคตพบว่าประชากรในช่วงอายุ 40ปี ข้ึนไป มีจำนวนประชากร
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ทำให้มีแนวโน้มในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  จะต้องเตรียมการที่จะดูแลในเรื่อง
สวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุมากข้ึนกล่าวโดยสรุปการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องดำเนินการศึกษา
เรื่องของขนาดช่วงวัยของประชากรในพื้นที่ เพื่อที่จะได้จัดแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ในการนี้องค์การบริหารส่วนนางิ้ว  จะได้นำข้อมูลตามข้างต้นไปเป็นแนวทางในจัดทำยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับข้อมูลเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑การศึกษา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕แห่ง  ได้แก่ 

๑) โรงเรียนบ้านนางิ้ว – นาโพธ์ิ 
๒) โรงเรียนบ้านนาง้อง 
๓) โรงเรียนบ้านโนนสรรค์ 
๔) โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
๕) โรงเรียนบ้านขามป้อม – ดงเย็น 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๑แห่งได้แก่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
๔.๒สาธารณสุข 
 

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่ บ้าน ชื่อผู้อำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 

 
หมู่ที่ ๗ 

 
นาโพธ์ิ 

 
นายฐากูร  เกชิต 

 
๐๘๕ – ๗๔๐๕๕๖๖ 

 
 

4.3  อาชาญกรรม 
ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว  มีจุดตรวจป้อมตำรวจประชารัฐ จำนวน  1 แห่ง  สถานที่ตั้ง  บ้านนา

โพธ์ิ  หมู่ที่ 7 
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 4.4  ยาเสพติด  

-มีเครือค่าเฝ้าระวังยาเสพติด 
 

๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

-  ผูท้ี่มสีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในเขตตำบลนางิ้ว    จำนวน    774  ราย 
-  ผูท้ี่มสีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พกิารในเขตตำบลนางิ้ว    จำนวน    233 ราย 
-  ผูท้ี่มสีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ในเขตตำบลนางิ้ว    จำนวน 6  ราย 
-  รบับริการลงทะเบียนเงินสงเคราะหบ์ุตรแรกเกิด 
 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง(ทางบก, ทางน้ำ,ทางรางฯลฯ) 

การคมนาคมขนส่งของตำบลนางิ้วสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทาง
รถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๑๒ สามารถเช่ือมการคมนาคม
ติดต่อระหว่างอำเภอโนนสังข์จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเข่ือนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก 
สี่แยกทางแผ่นดินหมายเลข ๒ ที่อำเภอเขาสวนกวาง ผ่านหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 

ตารางแสดงถนนภายในหมู่บา้น 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
ลักษณะถนนภายในหมู่บ้าน 

หมายเหต ุถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
(เส้น) 

ถนนลาดยาง 
(เส้น) 

ถนนลูกรัง 
(เส้น) 

๑ นางิ้ว 8 5 7  
๒ นาง้อง 8 2 6  
๓ โนนสวรรค์ 7 1 6  
๔ แสงสว่าง 9 1 8  
๕ ดงเย็น 12 2 8  
๖ ขามป้อม 5 1 5  
๗ นาโพธิ ์ 12 4 7  

 

๕.๒การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 

 ๕.๓  การประปา 

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีระบบการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บรหิารจดัการเอง 
และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำ
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จากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้
นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาห้าปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำผิวดิน 

- ฝาย     9  แห่ง 
-บ่อน้ำตื้น  10 แห่ง 
-ห้วย/คลอง   8 แห่ง 
-อ่างเก็บน้ำ   5 แห่ง 
-สระน้ำ  11 แห่ง 
-บ่อบาดาล 40      แห่ง 
-ประปาหมูบ่้าน    7   แห่ง 

๕.๔โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น
โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่มีการเข้าถึงระบบ
โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือครบทั้งหมด  จำนวน ๗ หมู่บ้าน 

 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครภัุณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีไปรษณีย์ และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ 

ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์  
–มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 7หมู่บ้าน 
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
- องค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด

แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทำนา 
ทำไร่ (ปลูกอ้อย,มันสัมปะหลัง) ทำสวน (ทำไร่นาสวนผสม) ทำการเลี้ยงสัตว์  อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริหาร 
ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ 

๖.๑การเกษตร 
 

ตารางแสดงอาชีพของประชากรตำบลนาง้ิว 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
(คน) 

% 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม – ทำนา ๘๕๖ ๓๖.๙๐ ๘๔๓ ๓๗.๗๔ ๑๖๙๙ ๓๗.๓๑ 
เกษตรกรรม – ทำไร่ ๘๑ ๓.๔๙ ๖๓ ๒.๘๒ ๑๔๔ ๓.๑๖ 
เกษตรกรรม – ทำสวน ๑ ๐.๐๔ ๑ ๐.๐๔ ๒ ๐.๐๔ 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - - - - - 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓๒ ๑.๓๘ ๓๗ ๑.๖๖ ๖๙ ๑.๕๒ 
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พนักงานรฐัวิสาหกิจ 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 
อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าว
แล้ว) 

๒๕ ๑.๐๘ ๒๔ ๑.๐๗ ๔๙ ๑.๐๘ 
กำลังศึกษา 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 : ข้อมลูความจำเป็นพื้นฐานระดบัตำบล  ปี ๒๕๖3 

6.2  การประมง 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว  ไม่มีการประมง แตเ่ป็นการจับปลาตามธรรมชาติในการ

บริโภคภายในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
 

๖.๓การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 
  - ร้านค้าภายในหมู่บ้านทั้ง  7   หมู่บ้าน    จำนวน  41  ร้าน 
  - ร้านตัดผม     จำนวน    9  ร้าน 
  - ร้านนวดแผนไทย    จำนวน    2  แห่ง 
  - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    จำนวน    2  ร้าน 
 

 6.5  การท่องเท่ียว 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนา

งิ้วได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในพื้นที่โดยการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีภายในพื้นที่ในทุกปี  เช่น การจัด
งานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  เป็นต้น 

 

 6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  

จำนวน 10แห่ง  
 

๖.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
ธนาคาร   - แห่ง   ปั้มน้ำมัน/ก๊าช(ขนาดเล็ก) 11แห่ง 
บริษัท    - แห่ง   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง   ตลาดสด    - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  41แห่ง   โรงฆ่าสัตว์   -แห่ง 
โรงผลิตน้ำด่ืม           3 แห่ง   อู่ซ่อมรถ(ขนาดเล็ก)          7 แห่ง 
-กลุม่ทอผ้า   จำนวน 2กลุ่ม (หมู่ที่ 3 และ 4)  
-กลุม่สมุนไพรลูกประคบ  จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 5 ) 
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-กลุม่ถักโคเช   จำนวน 1กลุ่ม (หมู่ที่ 6)  
-กลุม่เลี้ยงกบ   จำนวน 1กลุ่ม (หมู่ที่ 6)  
-กลุม่เพราะเห็ด   จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 7)  
-กลุม่กระเป๋าจากปอแก้ว  จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 5)  
-กลุม่ข้าวหลาน   จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 4)  
-กลุม่เลี้ยงโค   จำนวน 3 กลุม่ (หมูท่ี่ 2 และ 5) 
-กลุม่กองทุนปุ๋ย   จำนวน 3 กลุม่ (หมูท่ี่ 1, 3 และ 6) 
-กลุม่ผลิตภัณฑ์หมวกจากปอ จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 5) 
-กลุม่ขนมไทย   จำนวน 2 กลุม่ (หมูท่ี่ 2 และ 7) 
-กลุม่เจียระไนพลอย  จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 2) 
-กลุม่ผลิตภัณฑ์จากไม ้  จำนวน 2 กลุม่ (หมูท่ี่ 2 และ 1) 
-กลุม่เสรมิสวย   จำนวน 1 กลุม่ (หมูท่ี่ 7) 
-กลุม่ตัดเยบ็เสื้อผ้าและผลิตภัณฑจ์ากผ้า  จำนวน 1กลุ่ม (หมู่ที่ 7) 
 

6.8แรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในช่วงวัยแรงงาน ร้อยละ

๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 

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

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑การนบัถือศาสนา 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางิ้วนับถือศาสนาพุทธรอ้ยละ ๑๐๐  โดยมี วัด/สำนักสงฆ์  8  แห่ง 
ดังนี้ 

1.วัดโพธ์ิศรีสำราญ บ้านนางิ้ว  หมูที่ 1 
2. วัดจูมทอง  บ้านนาง้อง   หมู่ที่ 2 
3. วัดศิริวรรณ  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 
4. วัดแสงจันทร ์  บ้านแสงสว่าง   หมู่ที่ 4 
5. วัดประสทิธ์ิวิทยาราม บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 5 
6. วัดป่านันทวงษ์ บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 5 
7. วัดแก้วมงคล  บ้านขามป้อม   หมู่ที่ 6 
8. วัดป่าศิริราษฎร์บำรุง  บ้านนาโพธ์ิ   หมู่ที่ 7 

7.๒ประเพณีและงานประจำป ี
 

เดือน บุญประเพณีท่ีสำคัญ ลักษณะการปฏิบัติของชุมชน 
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มกราคม วันข้ึนปีใหม ่ ชาวบ้านจะพากันทำบุญกันที่วัด 
กุมภาพันธ์ บุญข้าวจี ่ ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นกอ้นๆ แล้วนำไปย่างไฟ

และนำไปตักบาตรร่วมกับอาหารคาวหวานอย่างอื่น 
มีนาคม บุญผเวส  ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ที่วัด เช่ือกันว่าใครฟงั

เทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกครบทุกกัณฑ์จะได้บญุมาก 

เมษายน สงกรานต์  มีการเล่นน้ำสงกรานต์ ลูกหลาน ญาติๆ จะพากันกลบัมา
เยี่ยมบ้านกนัในช่วงนี้มากเป็นการพบปะสงัสรรค์ร่วมกัน ที่วัด
นำพระพุทธรูปลงมาให้ประชาชนสรงน้ำพระ และมกีารรดน้ำ
ดำหัวผู้สงูอาย 

พฤษภาคม
มิถุนายน 

บุญบัง้ไฟ  คนในชุมชนจะทำบั้งไฟจุดแข่งขันกัน เช่ือกันว่าทำบญุบัง้ไฟ
เป็นการขอฝน จะทำใหฝ้นตกด ี

สิงหาคม ข้าวตอกแตก (หรือ
ข้าวสารท) 

ชาวบ้านนำข้าวเปลือกเหนียวมาค่ัวให้แตก และนำข้าวที่แตก
แล้วมาคลุกน้ำอ้อยเป็นข้าวสารท นำไปทำบุญที่วัดร่วมกับ
อาหารคาว หวาน 

กันยายน บุญข้าวสารท  ชาวบ้านจะนำเครื่องปรุง พริก เกลือ ปลา ขนม อาหารคาว
หวานต่าง ๆ ห่อใส่ใบตองเป็นห่อๆ นำไปวางตามไร่ นา วัด 
เช่ือกันว่าให้ผีไร่ผีนากิน 

ตุลาคม บุญออกพรรษา  -ทำบุญตกับาตรที่วัด 
-แห่ประทีปโคมไฟมีการจุดประทัดและดอกไม้ไฟต่างๆ 

พฤศจิกายน  บุญกฐิน  -คนเฒ่าคนแกจ่ะเตรียมเครื่องกฐินสำหรับชุมชนนำไป
ทอดกฐินถวายวัด 

 

7.๓ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 
 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก, จักสาน, ทอผ้า 

 ภาษาถิ่นประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่พูดภาษาพื้นบ้าน (ภาษาอิสาน) 

7.๔สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในตำบลนางิ้ว  ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น แจ่วบอง,การทอผ้าขะ
ม้าดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนจริงจักสาน  และ มะม่วงแช่อิ่ม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

8.๑น้ำ 
ตารางแสดงข้อมลูแหล่งน้ำในเขตตำบลนาง้ิว 

 

ลำดับ ชื่อแม่น้ำ / คลอง สถานท่ีตั้ง เนื้อท่ีโดยประมาณ(ไร่) หมายเหต ุ

1 สระน้ำนางิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว 14  
2 สระน้ำโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว 7.4  
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3 สระน้ำบ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 บ้านนาง้อง 7  
4 สระบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ 9.5  
5 หนองน้ำบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง 25  
6 หนองกกโดน หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง 20  
7 ห้วยคุมมุม หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 17  
8 อ่างเกบ็น้ำบ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 69  
9 ฝายอีบิด หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 69  

ตารางแสดงข้อมลูแหล่งน้ำในเขตตำบลนาง้ิว(ต่อ) 
 

ลำดับ ชื่อแม่น้ำ / คลอง สถานท่ีตั้ง เนื้อท่ีโดยประมาณ(ไร่) หมายเหต ุ

10 ฝายหัวเหว หมู่ที่ 6 บ้านขามปอ้ม 8  
11 สระคำก่ำ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธ์ิ 5  
12 หนองผือ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธ์ิ 59  

 
8.๒ปา่ไม ้

ตำบลนางิ้วมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๘๑ ของพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าแดงหรือเต็งรัง 

ประมาณร้อยละ ๖๖  รองลงมาคือ ป่าผลัดใบเสื่อมโทรมประมาณร้อยละ๗ 

๙.๓ภูเขา 
 ในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้วมีพื้นที่ที่ติดกับภูเขา คือภูเก้าภูพานคำ  บริเวณหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๕ 

๑๐. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี 
 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรล ุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ มีดังนี ้
1. ปกป้องเชิงชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2. ลดเหลื่อมล้ำ/โอกาสเข้าถึงบริการของรฐั 
3. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 
4. สง่เสรมิบทบาท/ใช้โอกาสใน AC  
5. รกัษาความมั่นคง/สร้างสมดลุทรัพยากร 
6. ปรับปรงุกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม 
7. รกัษาความมั่นคง/การต่างประเทศ 
8. ศึกษาเรียนรู้/ทะนุบำรุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖– 25๗๐)  หน้า 16 
 
 

9. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิ 
10. พฒันา/ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์/วิจัย/นวัตกรรม 
11. ราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล/ป้องกันทจุริต 
 

ประเด็นปฏิรูป คสช. มี 11 ดา้น ดังนี ้
1. แก้ปญัหาทุจริตคอรร์ัปชัน 
2. ใช้อำนาจ (รวมอำนาจ/กระจายอำนาจ) 
3. แก้ปญัหาพลงังาน 
4. การศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิปญัญา 
5. พฒันาคุณธรรม/จริยธรรม 
6. การเข้าสูอ่ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ/บริหาร 
7. ควบคุมอำนาจ (ยุติธรรม/องค์กรอสิระ) 
8. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
9. พฒันาสื่อสารมวลชน 
10. แกป้ัญหาเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ/สังคม 
11. จัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้ำ/ป่าไม ้
 

๑.๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

วิสัยทัศน์ 
 

“สู่ความมั่นคง มัง่ค่ัง และยั่งยืน”  
 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ให้ความสำคัญกบัการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่

มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สงู มีความมั่นคง และยั่งยืน สงัคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเปา้หมาย 
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย 
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1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและ
ดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 

มุ่งเน้นการลดความเหลือ่มลำ้ในทุกมติิเพื่อสรา้งความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทกุคน
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่นยืน 
 

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษี
ทั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่นยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน  มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เมือง 
การเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 

 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 

พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ 
โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดย

มุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

 

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มคีวามสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
ที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ประเทศจะต้องมทีิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ในอนาคต 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบน
ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน 
มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการ
พัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่นๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้าง
ความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง มี 33 คุณธรรมจริยธรรม 
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มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

๑.๓แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

   1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ร้อย
แก่นสารสินธุ์”  
 

วิสัยทัศน์"นวัตกรรมนำเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เช่ือมโยง
การบริการ การท่องเที่ยว ระบบโลจสิติกส์และระบบราง" 

 

ตัวชี้วัดรวม 
1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้การทอ่งเที่ยวจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ให้สามารถแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค ์
1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร 
1.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 รอ้ยละของมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรทีเ่พิ่มข้ึน ร้อยละ 2  
2.2 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยัง่ยืน 1,334,000 ไร ่
2.3 รอ้ยละของมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมทีเ่พิ่มข้ึน ร้อยละ 2  
 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ำเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 
3.3 พฒันาและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกจิหลัก 
3.4 พฒันาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันดา้นการคา้ การบริการ
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
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1) วัตถุประสงค ์
1.1 เพิ่มมลูค่าการค้าและการบริการกลุม่จังหวัด 
1.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
1.3 พฒันาระบบโลจิสติกส์และระบบรางในกลุ่มจังหวัด 
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบรกิารของกลุม่จงัหวัด ร้อย

ละ 2  
2.2 รอ้ยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงาน รอ้ยละ 3  
 
3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พฒันาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอยา่งบูรณาการ 
3.2 พฒันาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
3.3 พฒันาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทกัษะแก่ผูป้ระกอบการ 
3.4 พฒันาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุม่จงัหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1 เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
1.2 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
1.3 จำนวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5  
2.2 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5  
2.3 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 5  
 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหม

นานาชาติ 
 

   1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 

วิสัยทัศน์ 
“มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
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2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง 

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City 
และ MICE City  

 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3  
2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร - แผนงาน 
1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs  
1.3 เพิ่มขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
-มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน 

ข้าว   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
มันสำปะหลัง  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
อ้อย   เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

  -รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
  -รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28.5  
(ระหว่างปี 2561 – 2564) 
   -รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6  
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  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
-สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3  
-คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.เพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อปี 
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับช้ันสูงสุดของทุกสังกัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 

3 ต่อปี 
-สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 

100  
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3 การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรบัมือภัยพิบตัิทางธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.4 อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
-พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 15,000 ไร ต่อปี 
-ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 

74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564)  
-คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77  
-จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
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4.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
4.4 การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.5 ปอ้งกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
-อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
-ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม

เป้าหมายที่กำหนด) ของคดีที่รับแจ้ง 
-ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม เป้าหมายที่

กำหนด) ของคดีที่รับแจ้ง 
-การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- จำนวนหมู่บ้านสีขาว เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2  
- จำนวนหมู่บ้านสีแดง ลดลง ร้อยละ 0.5  
 

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

แนวทางการพัฒนา 
5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน 

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

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
-จำนวนงาน MICE ที่เกิดข้ึนในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี 
-จำนวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand 

MICE Venue Standard (TMVS) เพิ่มข้ึน 3 แห่ง ต่อปี 
-ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

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

บริการ และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ

ปอ้งกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล และ

เกิด ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ

การแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 44 แนวทาง การ
พัฒนาดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ 39  
 1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน

ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 
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 1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนการจราจร 
และการลดอุบัติเหตุ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 2.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 2.2พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวกสะอาดและปลอดภัย 
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
 2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา

ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ตลาด ทางระบาย การ
กำจัดของเสีย) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุก
เพศ วัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ 
และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 

 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือที่เหมาะสมตรง 
ศักยภาพของประชาชน 

 3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 40  
 3.6 เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เดกและเยาวชนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดีเห็น 

คุณค่าตนเองและสังคม 
 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถ่ินและยกระดับทกัษะประชาชน

ใน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 
 

 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและ
ยั่งยืน 

 4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นนำ้ลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
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 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อม 
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกในอปท. ตาม

ศักยภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนประกอบด้วย5 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 
 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน

การเกษตร อินทรีย์เพื่อภาวะสุขภาพ 
 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสมและ

นวัตกรรมใน พื้นที่ 
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
 

 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้คุ้มคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน
ระดับ ปฐมภูมิ 41  

 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุ้มคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เช่ือมโยง กับการดูแลสุขภาพ 
 6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม)และพัฒนารูปแบบ

การ บริการประชาชน 
 6.5 เฝ้าระวัง ปูองกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพื้นที่และพัฒนา

ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การแข่งขนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ 
เยาวชน 

 7.2 อนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์การลงทนและการท่องเที่ยว 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 

การประกอบอาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

 8.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ในการ 

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถ่ิน 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑วิสัยทัศน์ 
 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงัคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

๒.๒ยุทธศาสตร์ 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้างการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ำ  ฝายน้ำล้น  

ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ำโยก  
                        1.2  การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการ

ซ่อมแซมภายในตำบล 
                        1.3การส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำ

การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ำพื้นที่ 
  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
   ๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๒.๒การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 ๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ 
   ๒.๔การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 

 ๒.๕ การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
   ๒.๖ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๓.๑การบริหารจดัการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
๓.๒การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดม สมบูรณ์ 

หน้า24 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖– 25๗๐)  หน้า 28 
 
 

๓.๓การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
                3.4 การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความ 

อุดมสมบูรณ์ 
                3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
              3.6 การสร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๔.๑ การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
    ๔.๒ การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
    ๔.๓ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4.4 การพัฒนา ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยในเมืองและชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม 
           4.5 การส่งเสริม สนบัสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น

ระบบ 
 

   ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
  ๕.๑ การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๕.๒ การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 
  ๕.๓ การพัฒนาบรกิารประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

๒.๓เป้าประสงค์ 
 

๑. ประชาชนได้รับบริการคมนาคมขนสง่ ระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

๒. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3.จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมผีลสมัฤทธ์ิทางการพัฒนาการครบทุกด้าน 
๔. การป้องกันโรคและควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
๖. ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
๗. สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
8.ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ินได้รบัการสืบสาน 
9.ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มสีภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจาก

มลพิษ 
 

๒.๔ตัวชี้วัด 
1. จำนวนของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
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2. จำนวนของคดีอาชญากรรม การลักทรัพย์ในเขตตำบลนางิ้วลดลง จำนวนผู้ประสบภัยที่ไดร้ับ
การช่วยเหลือ จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข 

3. จำนวนของนกัเรียนที่ได้รบัการพัฒนา 
4. จำนวนของกิจกรรมในการฟื้นฟสูุขภาพ และควบคุมโรค 
5. จำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิารและผู้ดอ้ยโอกาสที่ได้รบัการดูแลด้านสวัสดิการ 
6. จำนวนของกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
7. จำนวนของกลุม่อาชีพที่มกีารพฒันารายได ้
8. จำนวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปิญัญาท้องถ่ิน ได้รับการอนุรกัษ์สืบ

สาน 
9. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจัดการของเสียอันตรายมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
10. รอ้ยละความพึงพอใจที่เพิ่มข้ึนของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาล 
11. จำนวนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานของเทศบาล 
12. รอ้ยละของการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มข้ึน 
13. จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
 

2.5ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 256๖ ปี 25๖๗ ปี 25๖๘ ปี 25๖๙ ปี 25๗๐ 
1.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

31 
โครงการ 

33 
โครงการ 

30 
โครงการ 

25 
โครงการ 

31 
โครงการ 

2.การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

90 
โครงการ 

90 
โครงการ 

90 
โครงการ 

90 
โครงการ 

90 
โครงการ 

3.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9 
โครงการ 

9 
โครงการ 

9 
โครงการ 

9 
โครงการ 

9 
โครงการ 

5.การบรหิารจัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 
 

13 
โครงการ 

13 
โครงการ 

13 
โครงการ 

13 
โครงการ 

13 
โครงการ 

 

๒.6กลยุทธ์ 

๒.๕.๑  การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้างการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ำ
ฝายน้ำล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ำโยก  

 ๒.๕.๒การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการ 
ภายในตำบลซ่อมแซม 
๒.๕.๓การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำการเกษตรและ

การปรับปรุงแหล่งน้ำพื้นที่ 
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  ๒.๕.๔การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๒.๕.๕  การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 ๒.๕.๖  การสง่เสรมิสนบัสนุน งานสาธารณสุขมลูฐาน และสง่เสริมสุขภาพ การปอ้งกันรักษาโรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ 
   ๒.๕.๗  การสง่เสรมิสนบัสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
   ๒.๕.๘  การสนบัสนุนสวัสดิการสงัคม ผูสู้งอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
   ๒.๕.๙  การสง่เสรมิสนบัสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรกัษ์ประเพณี  และภูมปิัญญาพื้นบ้าน  
 ๒.๕.๑๐  การอนุรกัษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ และการใช้ประโยชน์ทรพัยากรดินและป่าไม้อย่างมี

จิตสำนึก 
   ๒.๕.๑๑  การพัฒนาแหลง่น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   ๒.๕.๑๒  การสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
   ๒.๕.๑๓  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ 
 ๒.๕.๑๔  การป้องกันปญัหาช่วยเหลอื การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
 ๒.๕.๑๕  การป้องกันปญัหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดรอ้นของประชาชน 
  ๒.๕.๑๖  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
  ๒.๕.๑๗  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบกิจ่ายงบประมาณ 
  ๒.๕.๑๘  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู ้
  ๒.๕.๑๙  การพัฒนาระบบและการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๒๐การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 

๒.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  การศึกษา  เป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  
เป็นต้น   

 ๒.  สาธารณสุข ตำบลนางิ้ว มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑  แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว  ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมทั้งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนใน
พื้นที่ 

 ๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมี
กองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตำบลได้ 

 ๔.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มี
ศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีที่ดีงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญ
ประเพณีท้องถ่ินที่ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจำจนถึงทุกวันน้ี 

 ๕.  การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีตำรวจบ้าน และ
อาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกจิที่จะก่อใหเ้กิดความสงบเรียบรอ้ย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลอืบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
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 ๖. ผลผลิตทางการเกษตร  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมพีื้นที่กว้างขวางเหมาะ
แก่การทำการเกษตร  ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่อ้อย ทำ
ไร่มันสบัปะหลัง  ทำสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   

 ๗.  การท่องเท่ียวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้  
ภูเขาและที่เนินสูงเป็นสว่นใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความ
เป็นชนบท   

 ๘.   การพัฒนาแหล่งน้ำ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติ    หลักที่ผ่าน
ตำบลนางิ้ว จำนวน  ๒  ลำห้วย  มีอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๒  แห่ง  หนอง/บึง  จำนวน  ๑๑  แห่ง  สระน้ำ  จำนวน  
๗  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ำบาดาล  จำนวน  ๗  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ำทีส่รา้งขึน้
จากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 ๙.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นที่ บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  ๑และ 
บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่  ๗  จำนวน  ๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ที่ ๒จำนวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ที่  ๓  จำนวน  
๓๐  ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่   ๔  จำนวน  ๖๕  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ที่  จำนวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่
ที่  ๖  จำนวน  ๑๐๐  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณ
ที่ดินสาธารณะหมู่ที่  ๑และ ๗   เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

 ๑๐.  การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาด
กลาง ประกอบด้วยโครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
มีสถานที่และอาคารที่ทำการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดย
การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นางิ้ว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาอปท 
จังหวดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนากลุ่มภาค

จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20  ป ี

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขดี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน  

2.การพัฒนาขดี
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าการ
บริการและโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขดี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน  

1.การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรู
การเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2.การพัฒนาขดี

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่2 

ยุทธศาสตร์ที่3
ด้านการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้าง
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ยุทธศาสตร์ที ่5
การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่6
การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที ่7
การสร้างเสริมทุน
ทางสงัคมให้
เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 

ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าการ
บริการและโลจิสติกส ์
3. การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมลำ
ในสังคม 
 

โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทยีมกันทาง
สังคม 

3.การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อมฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการสร้าง
ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4
การส่งเสริมความ
ม่ันคงและ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่5
ด้านความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านความม่ันคง 
 

5.การบริหาร
จัดการองค์กร
และภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่6
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีดังนี ้
เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินใน

ภาพรวมของตำบลนางิ้วองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคที่จะนำไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
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๑.  ดา้นคนและสังคม 

๑.๑  การศึกษา 

จุดแข็งในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีสถานศึกษา  ๒  ระดับ  คือ  ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และในอนาคตจะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลนางิ้วที่ให้
การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   

 

จุดอ่อนหน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกบัการศึกษา  ปัญหาการขาด
แคลนครูผูส้อน และขาดสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัยสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีงบประมาณที่ไม่
เพียงพอตอ่การใช้จ่ายด้านการศึกษา 

  โอกาส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานทางการศึกษา  มีการประสานความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันพฒันาการศึกษา   
 

  อุปสรรคปัจจัยด้านกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไม่มีความชัดเจน  จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่ของ อบต.นางิ้วได้อย่างเต็มศักยภาพ  และค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนอกเขต
พื้นที่ 
 

  ๑.๒ กีฬา 

  จุดแข็งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีสนามกีฬาประจำโรงเรียนในแต่ละแห่ง  
ซึ่งใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  กีฬาฟุตบอล  และมีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
 

  จุดอ่อนถึงแม้ว่าทางองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้วจะมีสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน และมี
นโยบายให้การสนบัสนุนงบประมาณเกี่ยวกบัด้านกีฬา  แต่ยังมีปญัหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่อง  และขาดแคลนผูฝ้ึกสอนทีม่ีทักษะและความเช่ียวชาญในกีฬาบางประเภท 
 

  โอกาส รัฐบาลมีนโยบายให้การสนบัสนุนในด้านกีฬา   
 

  อุปสรรคการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านกีฬา ยังขาดการ
ประสานงานที่จะร่วมมือกันพัฒนาในด้านการกีฬา  และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านกีฬา
อย่างจริงจัง 

 

  ๑.๓  สาธารณสขุ  

  จุดแข็ง 
    -  มีชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินงาน 
    -  มีงบประมาณกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนในการดำเนินงาน 
    -  มีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานที่สะดวกมากข้ึน 
 

    จุดอ่อน 
    -  ขาดแคลนบุคลากรด้านทันตกรรมประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ 
    -  มีปริมาณงานมากกว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
    -  การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึงและดีพอ  
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  โอกาส 
    -  มีเครือข่ายวิชาชีพ 
    -  มีการตรวจวัด ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ 
    -มีระบบการส่งตอ่ผูป้่วย 

 

    อุปสรรค 
 -  ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลฯไม่กึง่กลางในพื้นทีท่ี่ต้องรบัผิดชอบดูแลรกัษาประชาชน 
    - ระบบน้ำประปามีปญัหา 
    -  ห่างไกลจากตัวอำเภอ 
 

 ๑.๔  การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

  จุดแข็งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับ
ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตำบลได้ 
 

  จุดอ่อนด้านข้อมูลพื้นฐาน ยังเป็นข้อมูลที่ ไม่ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจริงกับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลหรือองค์กร
ของรัฐ 
 

    โอกาสรัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชนพอเพียง 
เป็นต้น  มีสวัสดิการให้กับคนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์  รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 
 

  อุปสรรคภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีการอพยพแรงงานภายในหมู่บ้าน
ไปทำงานในต่างถ่ิน  ทำให้เกิดปัญหาประชากรแฝง  เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ทางการ
กำหนดเนื่องจากเกิดการย้ายถ่ินฐานการทำงานของผู้ปกครองบ่อย ๆ สำหรับการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  
และคนชราไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
 

 ๑.๕  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    จุดแข็งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีที่ดีงาม  
และมีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญประเพณีท้องถ่ินทีชั่ดเจน  และยังถือปฏิบัติ
เป็นประจำจนถึงทุกวันน้ี 

    จุดอ่อนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรและขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในเรื่องความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ขาด
การจัดต้ังกลุ่ม/องค์กรในการสืบสานภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และขาดสถานที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
 

    โอกาสองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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    อุปสรรคสภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมจากต่างชาติ  การ
รับวัฒนธรรมใหม่ๆ ตามกระแสนิยมทำให้ค่านิยมเปลี่ยนไปจากประเพณีดั้งเดิม  มีความสนใจในวัฒนธรรมของไทย
ลดน้อยลง 
 
 

 ๑.๖  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

  จุดแข็งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีตำรวจบ้าน และอาสาสมัครใน
หมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกจิที่จะก่อใหเ้กดิความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    จุดอ่อนพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นพื้นที่ที่กว้าง ในการเกิดเหตุ
บางครั้งอาจไปถึงสถานที่นั้นๆ ล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  และปัญหายาเสพติดที่ยังมีอยู่ในพื้นที่  
 

    โอกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

    อุปสรรคสภาพสังคมในปัจจุบันเกิดปญัหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มข้ึน  
เนื่องจากสินค้าอปุโภคบริโภค และราคาน้ำมันมรีาคาที่แพงมากขึ้น  อีกทั้งการเกิดภัยพบิัติต่างๆ  จากธรรมชาติ  
เช่น อุทกภัย  วาตภัย เป็นต้น ซึ่งภัยต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอปุสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

๒.  ดา้นเศรษฐกิจ 
 

 ๒.๑  ผลผลิตทางการเกษตร 
 

    จุดแข็งพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การทำ
การเกษตร  ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสับ
ปะหลัง  ทำสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา  เป็นต้น   
 

    จุดอ่อนภายในเขตองค์การบริห ารส่วนตำบลนางิ้ว ขาดแคลนบุคลากรหรือ
คณะกรรมการผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มีความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด  ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร   
 

    โอกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น  ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  ในการ
แทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคาให้สูงข้ึน 
 

    อุปสรรคเกษตรมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนสูงข้ึน  แต่ราคาพืชผลทางการเกษตร
กลับมีราคาตกต่ำ เป็นปัญหาที่เรื้อรัง    และการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย  และมีปริมาณผลผลิตลดลงในทุกด้าน    เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมาก 
 

   ๒.๒  การท่องเท่ียว 
 

    จุดแข็งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่า
ไม้  ภูเขาและที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่ง
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สามารถรองรับการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคง
ความเป็นชนบท   

  จุดอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ด้านการท่องเที่ยว  และสถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ขาดการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง   รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง 
 

  โอกาส ในพื้นที่ตำบลนางิ้วมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
 
 
  อุปสรรค ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเสน้ทางการคมนาคมมคีวามคับแคบ  

ถนนในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุง  และขาดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม  นอกจากนี้ยังขาดมัคคุเทศก์ท้องถ่ินที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว 
 

 ๓.  ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 

 ๓.๑  การคมนาคมและการขนส่ง 

  จุดแข็ง มีสถานที่และเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่จะพัฒนาต่อยอดได้หลายเส้นทาง 
 

  จุดอ่อน องค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้มีงบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะดำเนินการกอ่สรา้ง 
ปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

  โอกาส ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

  อุปสรรคระเบียบข้อกฎหมายไม่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ทำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วไม่ทั่วถึง 

 
 ๓.๒  การพัฒนาแหล่งนำ้ 

  จุดแข็ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติ (หนองน้ำ , บ่อ
น้ำ,ลำห้วย) ที่มาก  มีแหล่งน้ำหลักที่ผ่านตำบลนางิ้ว จำนวน  ๒  ลำห้วย  มีอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๒  แห่ง  หนอง/
บึง  จำนวน  ๑๑  แห่ง  สระน้ำ  จำนวน  ๗  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ำบาดาล  
จำนวน  ๗  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ำที่สร้างข้ึนจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

 

  จุดอ่อน ขาดการศึกษา สำรวจพื้นที่ตามหลักวิชาการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนา
งิ้ว แหล่งเก็บกั๊กน้ำตื้นเขิน  การบริหารจดัการน้ำยังไม่เป็นระบบ  เมื่อถึงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

 

  โอกาส นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

  อุปสรรคในปัจจุบันตำบลนางิ้วประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย  จน
เกิดภาวะน้ำท่วม  และเกิดภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
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 ๔.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๑  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  จุดแข็งภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นที่ บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  ๑และ บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่  ๗  จำนวน  
๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ที่ ๒จำนวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ที่  ๓  จำนวน  ๓๐   ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่   
๔  จำนวน  ๖๕  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ที่  จำนวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่ที่  ๖  จำนวน  ๑๐๐  ไร่ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณที่ดินสาธารณะหมู่ที่  ๑และ ๗   
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

 

  จุดอ่อนการใช้สารเคมีด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใช้สิ่งของที่ฟุ่มเฟือย ทำ
ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  โอกาส ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้ความสนใจใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้  สร้างความเข้าใจและ
สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  อุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  และการขาดความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน 
 

 ๕.  ดา้นการบริหารจัดการ 

  ๕.๑   การพัฒนาองค์กร 

   จุดแข็งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มี
สถานที่และอาคารที่ทำการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รบัผดิชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
  จุดอ่อนหน่วยงานยังขาดแคลนจำนวนบุคลากรการทำงานที่เข้มแข็ง  เทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ 

  โอกาส พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  อุปสรรค ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  การพัฒนาในด้านต่างๆ 
ไม่สอดคล้องกบัความเจริญของโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 

๓.๒การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Anlysis   และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  
มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรง
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และความเร่งด่วน  ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนประกอบด้วยโอกาส และข้อจำกัด ของปัญหาในแต่ละด้านของการพัฒนา ได้ดังนี้  

 

ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities)หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสที่มีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   ดังนี้ 

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐หมวด๕ส่วนที่๓แนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการ แผนดิน มาตรา๗๗ (๓) รัฐต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของท้องถ่ินได้เอง โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด๑๔การปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา๒๗๒รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา๒๗๔องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการ
กำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศ 

๒.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒มาตรา๑๖ (๔) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ตามแผนการกระจายอำนาจ๖ด้าน ทำให้มีโอกาสไดร้ับการจดัสรรทั้งงบประมาณ การฝกึอบรม
ความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิม่มากข้ึน ทาให้
สามารถดำเนินการแก้ไขปญัหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ที่
สร้างความตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยกำหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ปรับเปลี่ยน
บริบทการพัฒนาและ ทิศทางการปรับตั วพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงโลกาภิวัตน์  โดยการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา “ความรอบรู้”รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิต 

๕.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลาย
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกตำแหน่ง 

๖.  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 

อุปสรรค (Threat)หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถ่ินที่มีลกัษณะสง่ผลให้
เกิดความเสียหาย หรือมผีลด้านลบตอ่การพฒันา  
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- การวิเคราะห์โอกาสที่มลีักษณะเกือ้กลูและสนับสนุนต่อแนวทางการพฒันาขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   ดังนี้ 
  ๑.  อบต.นางิ้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นทีเ่สี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์
การขนสง่ และสิง่ผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านตำบลนางิ้วเข้าสู่ตัวอำเภอ และจงัหวัดขอนแก่น 
  ๒.  ปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ครัวเรือนเกิดความไม่
ปลอดภัย เสี่ยงต่อภัยคุกคาม รวมทัง้ความไม่มั่นคงในทีอ่ยู่อาศัย 
  ๓.  ประชาชนในพื้นที่อพยพย้ายถ่ินหางานในพื้นที่อื่นๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่ มีผลต่อความร่วมมอืในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
  ๔.  ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ไมส่อดคลอ้งกบั
ระเบียบ กฎหมาย จึงเกิดความไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๕.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดการวิเคราะห์ฤดูการความต้องของตลาดกับพืชผล
การเกษตร 

ส่วนที่ ๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรบั 
ผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลงั 

การเศรษฐกิจ 
- อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลงั 
- การเกษตร กองช่าง กองคลงั 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

บริการชุมชนและสังคม 

- การศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลงั 
- สาธารณสุข สำนักปลัด กองคลงั 
- สังคมสงเคราะห ์ สำนักปลัด กองคลงั 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองคลงั 

- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลงั 

การดำเนินงานอื่น - งบกลาง สำนักปลัด กองคลงั 
3. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัด 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร สำนักปลัด กองคลงั 

บรหิารงานทั่วไป -บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลงั 

4. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

บรหิารงานทั่วไป - การรกัษาความสงบภายใน 
สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลงั 
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5. การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ
องค์กรและ
บ้านเมืองที่ด ี

บรหิารทั่วไป - บรหิารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลงั 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
  (บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

30 41,65๐,๐๐๐ 29 ๔๐,๘๕๐,๐๐๐ 27 40,0๑๐,๐๐๐ 25 39,๓๕๐,๐๐๐ 31 41,4๕๐,๐๐๐ 142 203,3๑๐,๐๐๐ 

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 50,000 3 210,000 2 100,000 - - - - 6 360,000 

    1.3 แผนงานการเกษตร - - 1 500,000 1 500,000 - - - - 2 1,000,000 

รวม 31 41,700,000 33 41,560,000 30 40,610,000 25 39,350,000 31 41,4๕๐,๐๐๐ 150 204,670,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 29 4,834,000 29 4,834,000 29 4,834,000 29 4,834,000 29 4,834,000 145 24,170,000 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข              20 1,045,000 20 1,045,000 20 1,045,000 20 1,045,000 20 1,045,000 100 5,225,000 

    ๒.๓ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

11 600,000 11 600,000 11 600,000 11 600,000 11 600,000 55 3,000,000 

    ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 20 1,850,000 

    ๒.๕ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

22 600,000 22 600,000 22 600,000 22 600,000 22 600,000 110 3,000,000 

2.6 แผนงานงบกลาง 4 10,580,000 4 10,580,000 4 10,580,000 4 10,580,000 4 10,580,000 20 52,900,000 

รวม 90 18,029,000 90 18,029,000 90 18,029,000 90 18,029,000 90 18,029,000 450 90,145,000 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
    ๓.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 ๒2๐,๐๐๐ 8 ๒2๐,๐๐๐ 8 ๒2๐,๐๐๐ 8 ๒2๐,๐๐๐ 8 ๒2๐,๐๐๐ ๔๐ 1,๑0๐,๐๐๐ 

๓.2 แผนงานการเกษตร ๓ 150,000 ๓ 150,000 ๓ 150,000 ๓ 150,000 ๓ 150,000 15 750,000 

๓.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ 400,000 ๓ 400,000 ๓ 400,000 ๓ 400,000 ๓ 400,000 15 2,000,000 

รวม ๑๔ 770,000 ๑๔ 770,000 ๑๔ 770,000 ๑๔ 770,000 ๑๔ 770,000 70 3,850,000 

4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๔.1 แผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน 

9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000 45 4,100,000 

รวม 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000 45 4,100,000 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครฐั 
    ๕.1 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 65 6,175,000 

รวม 13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 13 1,235,000 65 6,175,000 

รวมท้ังสิ้น 157 62,554,000 159 62,414,000 156 61,464,000 151 60,204,000 157 62,304,000 780 308,940,000 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนคสล. เสน้กก
บก บ้านนางิ้ว – บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
กกบก บ้านนางิ้ว – บ้าน
โนนสวรรค์  หมู่ท่ี ๑ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว215 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 - 500,000 - - บ้านนางิ้ว ม.1มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชา 
ชนเดินทางสัญจรเพิ่มข้ึน 
1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวด 
เร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นนา 
นายคำเซียน ปัตถากิจ บ้าน
นาง้อง หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นนา
นายค้ำซียน ปัตถากิต 
บ้านนาง้อง หมู่ท่ี ๒  
ขนาดกว้าง  2 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.15 ม. 

- 500,000 - - 500,000 บ้านนาง้อง ม.2มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทางสัญจรเพิ่มข้ึน 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นโนน
สวรรค์ไปฝายน้ำหมู่บ้าน 
โนนสวรรค์   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้างถนน คสล.เสน้
ข้างสระน้ำประปาฯ หมู่ท่ี 
๒ ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 
200 ม.หนา 0.15ม. 

- - 460,000 - - บ.โนนสวรรค์ ม.๓ มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทางสัญจรเพิ่มข้ึน ๑
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน  คสล. เส้นนา 
นายหวาง ไปบ้านโคกกลาง  
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กให้ได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นนา 
นายหวาง ไป บ้านโคกกลาง 
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ 
ม. หนา ๐.๑๕  เมตร  

- 300,000 - 300,000 - บ.โนนสวรรค์ ม.๓ มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทาวสัญจรเพิ่มข้ึน 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน  คสล. เส้น
หลังโรงเรียนโนนสวรรค์ไป
เมรุวัดบ้านโนนสวรรค์ (รอบ
หมู่บ้าน) 

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ 
ม. หนา ๐.๑๕  ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  ๐.๕๐ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย กว่า 
๘๘๘ ตรม. 

400,000 - 400,000 - - บ้านโนนสวรรค์  ม.๓มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทาวสัญจรเพ่ิมขึ้น 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ไปวัดป่า
แสงธรรม บ้านแสงสว่าง หมู่
ที่ 4 

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน คสล.ไปวัดป่า
แสงอรุณ หมู่ที่ ๔ ขนาด
กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. 

- 400,000 - 400,000 - บ้านแสงสว่าง  ม.๔มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทาวสัญจรเพ่ิมขึ้น 1 
เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้าง ถนน ลาดยางแอส
ฟัลติก เส้นรอบหมู่บ้านดง
เย็น  หมู่ที่ ๕  

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน ลาดยางแอส
ฟัลติก  หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. 

500,000 - - 500,000 - บ้านดงเย็น  ม.5  มีถนน 
ลาดยางแอสฟัลติก สำหรับ
ให้ประชาชนเดินทางสัญจร
เพ่ิมขึ้น 1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม
ป้อม เส้นทางโค้งระหว่าง
ถนนลาดยาง - ถนนลาดยาง 
บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม
ป้อม  หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 
๔.๐๐  ม. ยาว ๒๒๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.   

- - 400,000 - 400,000 บ้านขามป้อม ม 6มีถนน 
คสล. สำหรับให้ประชาชน
เดินทางสัญจรเพ่ิมขึ้น 1  
เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๖– 25๗๐)   หน้า 40 
 
 

หน้า 45 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.
ระหว่าง บ้านนางถวิล 
เภาพาน ถึงบ้านดง
เย็น หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม
ป้อม  หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 
๔.๐๐  ม. ยาว ๒๒๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.   

400,000 - - - - บ้านขามป้อม ม 6มีถนน คสล. 
สำหรับให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรเพ่ิมขึ้น 1  เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านขามป้อม สาย
ทางบ้านขามป้อม--
หัวเหวหมู่ที่ ๖ 

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

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

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - บ้านขามป้อม ม 6มีถนน คสล. 
สำหรับให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรเพ่ิมขึ้น 1  เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

1๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นบ้านหัวฝาย ถึง
นานางบัวเงิน  วรรณ
ไชย หมู่ ๖ 

เพ่ือลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาของ
เกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 
พร้อมบดอัดแน่น 

- 400,000 - - 400,000 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 มีถนน
ลูกรังสำหรับลำเลียงผลิตผล
ทางการเกษตรของเกษตรกร
จำนวน 1 เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทางลำ 
เลียงผลิตผลทางการ 
เกษตรเพ่ิมขึ้นทำให้สะดวก
และรวดเร็วในการขนส่ง 

กองช่าง 

1๒ ก่อสร้าง ถนน ลาด
ยางแอสฟัลติก เส้น
รอบหมู่บ้านขามป้อม  
หมู่ที่ ๖  

เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน ลาดยางแอส
ฟัลติก  หมู่ที่ ๖  ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. 

500,000 - - - 500,000 บ้านขามป้อม  ม.๖  มีถนน ลาด
ยางแอสฟัลติก สำหรับให้
ประชาชนเดินทางสัญจรเพ่ิมขึ้น 
1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. ไปฝาย
หนองผือ และคันหลังฝาย 
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว ๘00.
เมตร  

500,000 - - - - บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี ๗ มีถนน 
คสล. เพื่อใช้สำหรับให้
ประชาชนเดินทางสัญจร
เพิ่มข้ึน 1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มา สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

1๔ ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บ้านนายสุพจน์   จนัทร์
กลาง-หน้าบ้านนายประ
เสร็จ ศรีทาแก หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมท่ัวถึงพื้นท่ี 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว ๓00.
เมตร  

- 500,000 - - - บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี ๗ มีถนน 
คสล. เพื่อใช้สำหรับให้
ประชาชนเดินทางสัญจร
เพิ่มข้ึน 1 เส้นทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มา สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

๑5 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านแสงสว่าง  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การคมนาคม 
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 1ม. ยาว 
600ม.หนา 0.15 ม. 

- - 400,000 - 400,000 บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี 4 มี
ขยายไหล่ทาง  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ท่ีกว้างข้ึน  

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 รก่อสร้างท่อระบายน้ำ
จากแยกบ้านนายตุลา 
สรรพอาษา ถึงสี่แยกบ้าน
นายทองสุข สรรพอาษา 
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อใหร้ะบบการ
ระบายน้ำในหมู่บ้าน
และชุมชนดีข้ึนและยัง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่
ท่ี ๑  ขนาดท่อ ๐.๔๐x
๑.๐๐  ยาว 120 ม.  

400,000 - - 400,000 - บ้านนางิ้ว หมู่ท่ี ๑  มีท่อ
ระบายน้ำเพ่ือระบายน้ำเพ่ิม
1 เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำ
ในหมู่บ้านและ
ชุมชนดีข้ึนและยัง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากแยก
บ้านนางเพียงใจ ผุยราช-บ้าน
นางประครอง ท้าวหา  หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีขึ้นและยัง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑  ขนาดท่อ 
๐.๔๐x๑.๐๐  ยาว 
120 ม.  

400,000 - - - 400,000 บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑  มี
ท่อระบายน้ำเพ่ือระบาย
น้ำเพ่ิม1 เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีข้ึน
และยังแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

1๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้าน
นางวิมล  พลเคน - สี่แยก 
บ้านนางกัลยา  วงษ์รินยอง  
หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีขึ้นและยัง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑  ขนาดท่อ 
๐.๔๐x๑.๐๐  ยาว 
120 ม.  

- 400,000 - 400,000 - บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑  มี
ท่อระบายน้ำเพ่ือระบาย
น้ำเพ่ิม1 เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีข้ึน
และยังแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสรา้งท่อระบายน้ำ เส้น
กลางบา้นถึงหน้าบ้านนางวาสนา 
คำระกายและเส้นกลางบา้น-หน้า
บ้านนางสาวภักดี ชมพูเพชร บา้น
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีขึ้นและยัง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๔  ขนาดท่อ 
๐.๔๐x๑.๐๐  ยาว 
120 ม.  

400,000 - 400,000 - 400,000 บ้านแสงสว่าง หมู่ที ่๔  
มีท่อระบายน้ำเพ่ือ
ระบายน้ำเพ่ิม1 
เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีข้ึน
และยังแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง ถนน ลาดยางแอสฟัล
ติก เส้นหน้าบ้านนางทองใส 
ล่ำสัน – หน้าบ้านนางจันทร์  
ไวคำ  หมู่ที่ ๔  

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที ่

ก่อสร้างถนน ลาดยาง
แอสฟัลติก  หมู่ที่ ๖  
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
180 ม. หนา 0.15 ม. 

- 500,000 - -- 500,000 บ้านแสงสว่าง  ม.๔  มี
ถนน ลาดยางแอสฟัล
ติก สำหรับให้ประชาชน
เดินทางสัญจรเพ่ิมขึ้น 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง จากโคก
บ้านน้อย เชื่อมถนน คสล. 
ไปวัดป่าบ้านป่าเปือย  หมู่ท่ี 
๒ 

เพื่อลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาของ
เกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
๒  ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
1,500.ม. พร้อมลงบด
อัดแน่น 

- ๓00,000 - ๓00,000 - บ้านนาง้อง หมู่ท่ี ๒  มี
ถนนลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจร
ไปมาของเกษตรกรเพิ่ม1 
เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทาง
ลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มข้ึน ทำให้
สะดวกในการขนส่ง 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
ถนนลาดยาง ผ่านท่ีนายจัน
ที  ผานิล ,นายประสิทธิ์ 
สงคราม เชื่อมถนนวัดป่า
บ้านป่าเปือย  หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาของ
เกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
๒  ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
1,500.ม. พร้อมลงบด
อัดแน่น 

๓00,000 - - - ๓00,000 บ้านนาง้อง หมู่ท่ี ๒  มี
ถนนลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจร
ไปมาของเกษตรกรเพิ่ม1 
เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทาง
ลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มข้ึน ทำให้
สะดวกในการขนส่ง 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนน
สวรรค์ - นา นายบุญเลี้ยง  
บึงโบก  หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาของ
เกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
๓  ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
1,500.ม. พร้อมลงบด
อัดแน่น 

- - - - ๓00,000 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี ๓  
มีถนนลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจร
ไปมาของเกษตรกรเพิ่ม1 
เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทาง
ลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มข้ึน ทำให้
สะดวกในการขนส่ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ่อน้ำ
ทรัพย์ไปไร่นายมงคล  ศรีวง
เนียม (เส้นต่อเติม)  หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจร
ไปมาของเกษตรกร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
๓  ขนาดกว้าง  5 .ม.ยาว
1,600 .ม. พร้อมลงบด
อัดแน่น 

๓00,000 - - - ๓00,000 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓  มี
ถนนลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรและสัญจรไปมาของ
เกษตรกรเพ่ิม1 เส้นทาง 

เกษตรกรมีเส้นทาง
ลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรเพ่ิมขึ้น ทำให้
สะดวกในการขนส่ง 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ รอบ
หมู่บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อใหร้ะบบการระบาย
น้ำในหมู่บ้านและชุมชน
ดีข้ึนและยังแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หมู่ท่ี ๕  ขนาดท่อ 
๐.๔๐x๑.๐๐  ยาว 
120 ม.  

- - 400,000 - - บ้านดงเย็น หมู่ท่ี ๕  มท่ีอ
ระบายน้ำเพ่ือระบายน้ำ
เพิ่ม1 เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีข้ึน
และยังแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ รอบ
หมู่บ้านขามป้อม  หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อใหร้ะบบการระบาย
น้ำในหมู่บ้านและชุมชน
ดีข้ึนและยังแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หมู่ท่ี ๖  ขนาดท่อ 
๐.๔๐x๑.๐๐  ยาว 
120 ม.  

- - - 400,000 - บ้านขามป้อม หมู่ท่ี ๖  มี
ท่อระบายน้ำเพ่ือระบาย
น้ำเพ่ิม1 เส้นทาง 

ระบบการระบายน้ำใน
หมู่บ้านและชุมชนดีข้ึน
และยังแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

๒๗ ปรับปรุงแท่งน้ำประปา
หมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้มีท่ีเก็บบรรจุ
น้ำประปาหมู่บ้านท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าเดิม 

ขนาดแท่งน้ำประปา 
ขนาดกว้าง 5.30 ม. 
ยาว 5.30 ม.  สูง 
2.50 ม. 

- - ๒00,000 - ๒00,000 บ้านโนนสวรรค์ มีแท่ง
ประปาหมู่บ้าน อันใหม่ 

ระบบจ่ายน้ำประปาใน
หมู่บ้านดีข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว  
หมู่ที่ ๑ 
๑.เส้นนางิ้วเชื่อม 
โนนสวรรค์ – คำแคน 
๒.เส้นนางิ้ว เชื่อม 
นาโพธ์ิ – ดงน้อย 
๓.เส้นนางิ้ว – โคกผักชี 
๔.เส้นนางิ้ว – คำป่าเตย  
๕.เส้นแยกคำป่าเตย – บ้านนา
งิ้ว 
๖.เส้นแยก๕๐๑๒ เชื่อมนางิ้ว – 
โคกผักชี 
๗.เส้นนางิ้ว–ดงเมืองแอม 
๘.เส้นนางิ้วแยก ขก. ๕๐๑๒ - 
กกบก 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑เส้น 
๑.เส้นนางิ้วเชื่อม 
โนนสวรรค์ – คำแคน 
๒.เส้นนางิ้ว เชื่อม 
นาโพธ์ิ – ดงน้อย 
๓.เส้นนางิ้ว – โคกผักชี 
๔.เส้นนางิ้ว – คำป่าเตย  
๕.เส้นแยกคำป่าเตย – บ้านนางิ้ว 
๖.เส้นแยก๕๐๑๒ เชื่อมนางิ้ว – 
โคกผักชี 
๗.เส้นนางิ้ว–ดงเมืองแอม 
๘.เส้นนางิ้วแยก ขก. ๕๐๑๒ – กก
บกสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านนางิ้ว หมู่
ที่ 1  มีถนน
ลูกรังที่สัญจร
ไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนา
ง้อง หมู่ที่ ๒ 
๑. เส้นแยกนาง้องโคกกลาง  
    (นานายโก๋) 
๒. แยก ๕๐๑๒ –นานายคำ
เซียน 
๓. แยก ๕๐๑๒ – ที่

สาธารณะบ้านนา ง้อง 
๔. เส้นข้าง รร. นาง้อง – ไป

ที่สาธารณะนาง้อง 
๕. เส้นสาธารณะบ้านนาง้อง 

– เชื่อม นางิ้ว -โนน
สวรรค์ – คำแคน 

 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ 
เส้น 
๑. เส้นแยกนาง้องโคกกลาง  
    (นานายโก๋) 
๒. แยก ๕๐๑๒ –นานายคำเซียน 
๓. แยก ๕๐๑๒ – ที่สาธารณะ

บ้านนา ง้อง 
๔. เส้นข้าง รร. นาง้อง – ไปที่

สาธารณะนาง้อง 
๕. เส้นสาธารณะบ้านนาง้อง – 

เชื่อม นางิ้ว -โนนสวรรค์ – 
คำแคน   สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านนาง้อง หมู่ที่ 
2  มีถนนลูกรังที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
๑. เส้นโนนสวรรค์ – เชื่อม
นางิ้ว – คำแคน 
๒. เส้นโนนสวรรค์–กกบก 
๓. เส้นโนนสวรรค์ – โคก
กลาง 
๔. เส้นโนนสวรรค์–น้ำซับนา
นายสาย 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ –  
โคกกลาง(ลานมัน) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
๓เส้น 
๑. เส้นโนนสวรรค์ – เชื่อมนางิ้ว 
– คำแคน 
๒. เส้นโนนสวรรค์–กกบก 
๓. เส้นโนนสวรรค์ – โคกกลาง 
๔. เส้นโนนสวรรค์–น้ำซับนา
นายสาย 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ –  
โคกกลาง(ลานมัน)สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงสว่าง
หมู่ท่ี ๔ 
๑. เส้นแสงสว่าง – สีสุขสำราญ 
๒. เส้นแสงสว่าง – โนนสมบูรณ์ 
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ เชื่อมแสงสว่าง
โนนสมบูรณ์ 
๔. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ – 
วัดป่าแสงสว่าง 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ – วัดป่าห้วย
หินลาด 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

ถนนลูกรังบ้านแสงสว่างหมู่ท่ี ๔ 
๑. เส้นแสงสว่าง – สีสุขสำราญ 
๒. เส้นแสงสว่าง – โนนสมบูรณ์ 
๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ เชื่อมแสงสว่างโนน
สมบูรณ์ 
๔. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ – วัด
ป่าแสงสว่าง 
๕. เส้นแยก ๕๐๑๒ – วัดป่าห้วยหิน
ลาด 
๖. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ – 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านแสงสว่าง 
หมู่ที่ 4  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๖. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ – 
โคกป่าดู ่
๗. เส้นแยก ๕๐๑๒ – นานาย
สมพงษ์   
๘. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ 

โคกป่าดู่ 
๗. เส้นแยก ๕๐๑๒ – นานายสมพงษ์   
๘. เส้นแยกแสงสว่างสีสุขสำราญ 
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดง
เย็น  หมู่ที่ ๕ 
๑. เส้นดงเย็น – เชื่อมขาม
ป้อมหนองแสงน้อย  
๒. เส้นดงเย็น – ห้วยอีบิด 
๓. เส้นดงเย็น – โรงสูบ 
๔. เส้นดงเย็น – ภูทอก 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงเย็น หมู่๕ 
๑. เส้นดงเย็น – เชื่อมขามป้อมหนอง
แสงน้อย  
๒. เส้นดงเย็น – ห้วยอีบิด 
๓. เส้นดงเย็น – โรงสูบ 
๔. เส้นดงเย็น – ภูทอก 
๕. เส้นแยกดงเย็นห้วย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 5  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๕. เส้นแยกดงเย็นห้วย 
อีบิด – ห้วยไม้ตาย  
๖. เส้นดงเย็น – ไปหัวฝาย 
๗. เส้นวัดป่าดงเย็น – เชื่อม
สีสุขสำราญ 
๘. เส้นแยก ๕๐๑๒(คุ้มต้น
ตาล) 

อีบิด – ห้วยไม้ตาย  
๖. เส้นดงเย็น – ไปหัวฝาย 
๗. เส้นวัดป่าดงเย็น – เชื่อมสีสุข
สำราญ 
๘. เส้นแยก ๕๐๑๒(คุ้มต้นตาล)สัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ ๖ 
๑. เส้นขามป้อม – หนอง
แสงน้อย 
๒. เส้นขามป้อม–หัวเหว 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 
๖เส้น 
๑. เส้นขามป้อม – หนองแสง
น้อย 
๒. เส้นขามป้อม–หัวเหว 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 6  มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ – 
เชื่อมขามป้อม–หนองแสง
น้อย 
๔. เส้นขามป้อม–ดงเย็น 
๕. เส้นแยกฝายหมู่บ้าน- 
ไปนาผู้ใหญ่บ้าน 
 

๓. เส้นแยก ๕๐๑๒ – เชื่อมขาม
ป้อม–หนองแสงน้อย 
๔. เส้นขามป้อม–ดงเย็น 
๕. เส้นแยกฝายหมู่บ้าน- 
ไปนาผู้ใหญ่บ้าน   
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๓๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน 
นาโพธ์ิหมู่ที่ ๗ 
๑. เส้นนาโพธ์ิ–คำแคน 
๒. เส้นนาโพธ์ิ–คำสมบูรณ์ 
๓. เส้นนาโพธ์ิ – ดงน้อย 
 (พ่อพยอม) 
๔. เส้นโคกใหญ่–คำสมบูรณ์ 
๕. เส้นแยกนาโพธ์ิคำแคน – 
เชื่อมนาโพธ์ิคำสมบูรณ์ 
๖. เส้นนาโพธ์ิ–เชื่อมนางิ้ว 
คำแคน 
 

เพื่อให้การ
คมนาคม สัญจร
ไปมา สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ถนนลูกรัง บ้านนาโพธ์ิหมู่ที่ ๗
เส้น  
๑. เส้นนาโพธ์ิ–คำแคน 
๒. เส้นนาโพธ์ิ–คำสมบูรณ์ 
๓. เส้นนาโพธ์ิ – ดงน้อย 
 (พ่อพยอม) 
๔. เส้นโคกใหญ่–คำสมบูรณ์ 
๕. เส้นแยกนาโพธ์ิคำแคน – 
เชื่อมนาโพธ์ิคำสมบูรณ์ 
๖. เส้นนาโพธ์ิ–เชื่อมนางิ้ว 
คำแคน 
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ที่ 7  มี
ถนนลูกรังที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓5 ปรับปรงุประปาหมูบ่้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านมี น้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

บ้านแสงสว่าง  หมู่
ที่ ๔ มีระบบ
น้ำประปา ที่ดีข้ึน 

200,000 - ๒00,000 - - บ้านแสงสว่าง   
มีระบบน้ำประ 
ปาที่ดีข้ึน 

มีระบบส่ง
น้ำประปาใน
หมู่บ้านที่ดขีึ้น 

กองช่าง 

๓6 ปรับปรงุประปาหมูบ่้าน
ขามป้อม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านมี น้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

บ้านขามป้อม  หมู่
ที่ ๖ มีระบบ
น้ำประปา ที่ดีข้ึน 

- ๒00,000 - - ๒00,000 บ้านขามป้อม   
มีระบบน้ำประ 
ปาที่ดีข้ึน 

มีระบบส่ง
น้ำประปาใน
หมู่บ้านที่ดขีึ้น 

กองช่าง 

๓7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ  ใน
ตำบลนางิ้ว 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะใน
ตำบลนางิ้ว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะในตำบล

นางิ้วเพิ่มข้ึน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนการติดตั้ง
และซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 

มีไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
ภายในตำบลนา
งิ้ว 
 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3๘ โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
ตำบลนางิ้ว 

เพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในตำบลนางิ้ว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในตำบลนางิ้ว   
มีการใช้งานได้
ตามปกต ิ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนจุดการ
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
ในตำบลนางิ้ว 

มีการดำเนิน 
การซ่อมแซม
ไฟฟ้าในตำบล
นางิ้ว 

กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างฝายน้ำล้น
จากหนองบัวแดง
ลงไปหนองกกโดน 
บ้านแสงสว่าง  หมู่
ที่ ๔ 

เพื่อปล่อยน้ำลง
ไปกักเกบ็ไว้เพื่อ
ทำน้ำประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดสันฝายสงู 
1.00 ม. ผนังข้างสงู 
2.50 ม.กว้าง 7ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - บ้านแสงสว่าง 
หมู่ที่ ๔ มีฝาย
น้ำล้น เพิ่ม ๑ 
ที่ 

มีที่กักเก็บน้ำไป
ทำน้ำประปา
หมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด    ๓๙   โครงการ ๗,๓๕๐,๐๐๐ ๖,๕๕๐,๐๐๐ ๕,๗๑๐,๐๐๐ ๕,๐๕๐,๐๐๐ ๗,๑๕๐,๐๐๐    
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ. ๐๒ 
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๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

-      - ๕๐,๐๐๐ - - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ เพิ่ม  1  
จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นหน้าบ้าน
นางลัดดา  จิตอ่ำ -บ้านนางพัชริ
ดา  ไวคำ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔
ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

๕๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ เพิ่ม  1  
จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  เส้นไป
บ้านสำราญ และทางไปบ้านโนน
สมบูรณ์  บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านแสง
สว่าง หมู่ที่ ๔ตามแบบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำหนด 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ เพิ่ม  1  
จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ. ๐๒ 
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๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำระหว่างบ้าน
ขามป้อม เส้น บ้านหนองแสง
น้อย   หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๖
ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพิ่ม  1  จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

๕ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไปดง
น้อย  บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ที่ ๗ ตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพิ่ม  1  จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ.น้ำพอง ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า ถนนหนองตะนา บ้าน
นาโพธ์ิ  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชา 
ชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนา
โพธ์ิ  หมู่ที่ ๗ตามแบบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำหนด 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพิ่ม  1  จุด 

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

รวมทั้งหมด    ๖  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - -    
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๑.3 แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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   ๑.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองกก
โดนบ้านแสงสว่าง 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร 

กว้าง 70 ม. ยาว 140.ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย3 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม3.50ม. รวมลึก 
3.50ม.ลาดเอียง 1:1.5  
 

- - 5๐๐,๐๐๐ -  มีน้ำอุปโภค-
บริโภค และ
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนอง
ประปา บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 
๖ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุป โภค-
บริโภค และการเกษตร 

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

- 5๐๐,๐๐๐ - -  มีน้ำอุปโภค-
บริโภค และ
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด๒   โครงการ - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - -    
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

๒.๑ แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

เพื่อการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ที่
สวยงานและน่า
อยู่มากขึ้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่การปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นางิ้วมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองการศึกษา 

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ ตามโครงการจัด
นิทรรศการผลงานเด็ก 
นักเรียนและอาเซียน  

เพื่อจัดกิจกรรม
นิทรรศการ
ผลงานเด็กและ
จัดหาสื่อ 
การเรียนรู้ของ 
ศูนย์พัฒนาฯ 

จัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กและ
จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาฯ 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔๐,000 ๔0,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
นางิ้ว 

มีการจัดนิทรรศ 
การผลงานเด็กและ
จัดหาสื่อการเรียน 
รู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.นางิ้ว 

กองการศึกษา 

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ ตามโครงการศึกษาดู
งานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการศึกษาดู
งานธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นา
งิ้ว 

เด็กเล็กได้ศึกษา
ดูงานธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.นางิ้ว 

มีการจัดการศึกษา 
ดูงานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๖– 25๗๐)   หน้า 40 
 
 

หน้า 66 

๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูฯ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี 
ศักยภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
พัฒนา 
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในเขตตำบลนา
งิ้ว ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
มากขึ้น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและ
เยาวชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนใน
ตำบลนางิ้ว 

กองการศึกษา 

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อการ
ปฐมนิเทศ/
ประชุม
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ผู้ปกครองได้รับ
การปฐมนิเทศ 
ครบทุกคน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ 

มีการปฐมนิเทศ 
/ประชุมผู้ 
ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
อำเภอเขาสวนกวาง 

เพื่อการดำเนิน
กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการอำเภอ 

แข่งขันทักษะ
วิชาการอำเภอ
เขาสวนกวาง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนการจัด
กิจกรรมและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีกิจกรรมร่วม
ได้รับความรู้จาก
การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

กองการศึกษา 

๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
จังหวดั 

เพื่อการดำเนิน
กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการจังหวัด 

ได้ร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการระดับ
จังหวดั 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนการจัด
กิจกรรมและ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมร่วม
ได้รับความรู้
จากการแขง่ขัน
ทักษะวิชาการ
ระดับจังหวดั 

กองการศึกษา 

๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตามโครงการ
ฟันสวย ยิ้มหวาน ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรม
ฟันสวย ยิ้ม
หวานศพด. 
อบต.นางิ้ว 

เด็กเล็ก ศูนย ์
อบต.นางิ้ว  มี
ฟันสวย  ยิ้ม
หวาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมฟัน
สวย ยิ้มหวาน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพฟันดี 
หรือฟันสวย 
ยิ้มหวาน 

กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการอาหารเสริม(นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

เพื่อให้การ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
สำหรับศพด.อบต.
นางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ได้รับการ
จัดสรรอาหาร
เสริม(นม)ครบทุก
คน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้รับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)
ครบถ้วน 

กองการศึกษา 

๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ ตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางิ้ว 

เพื่อค่าอาหาร
กลางวันเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนา
งิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ได้รับการ
จัดสรรอาหารครบ
ทุกคน 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กที่
ได้ 
รับอาหารกลางวัน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนางิ้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนางิ้วได้รับ
งบรับประทาน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

กองการ 
ศึกษา 

๑๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ ตามโครงการจัด
การศึกษาสำหรับ ศพด.  

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

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

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กที่
ได้รับการ
สนับสนุนใน ศพด.
อบต.นางิ้ว 

ได้รับงบค่า
จัดการ
การศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัย อายุ ๓ 
– ๕ ปี ศพด. 

กองการ 
ศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ ตามโครงการจัด
การศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
จัดการศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

จัดการศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนงบจัด
การศึกษา ค่า
จัดการเรียน 
การสอน(ราย
หัว) 

ได้รับงบจัด
การศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

กองการ 
ศึกษา 

๑๔. โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใน ร.ร.บ้านนางิ้ว-
นาโพธ์ิ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
นางิ้ว – นาโพธ์ิตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน ร.ร.บ้านนางิ้ว-
นาโพธ์ิ 
หมู่ท่ี ๑ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
นางิ้ว- 
นาโพธ์ิ/ 
กอง
การศึกษา 

๑๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในร.ร.บ้านนาง้อง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
นาง้องตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน ร.ร.บ้านนาง้อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
นาง้อง/ 
กอง
การศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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       5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 

 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

16 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้าน
บ้าน  โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโนนสวรรค์ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน ร.ร.บ้านโนน
สวรรค์ 

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

มีการอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.บ้าน  
โนน
สวรรค์ 
/ 
กอง
การศึกษา 

17 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้าน
แสงสว่าง 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านแสงสว่าง ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน ร.ร.บ้านแสง
สว่าง 

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

มีการอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.บ้าน  
แสงสว่าง 
/ 
กอง
การศึกษา 

๑๘ โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านขามป้อม- 
ดงเย็นหมู่ที่ ๖ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน 
บ้านขามป้อม- ดง
เย็น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน ร.ร.บ้านขาม
ป้อม-ดงเย็น 

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

มีการอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร. บ้าน 
ขามป้อม- 
ดงเย็น/ 
กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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         5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 

 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการปลูกผักสวน
ครัว 
 

เด็กเล็กสามารถ
เรียนรู้เก่ียวกับการ
พึ่งพาตัวเอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กเล็ก
สามารถเรียนรู้
เก่ียวกับการ
พึ่งพาตัวเอง 

 
กอง
การศึกษา 

20 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ใน
เขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
เล็กจนถึง ป.๖ ของโรงเรียนนางิ้ว 
– นาโพธ์ิ 

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็ก 
จนถึง ป. ๖ รร. 
นางิ้ว – นาโพธ์ิ 
หมู่ที่  ๑ 

นักเรียน รร.บ้านนา
งิ้ว –นาโพธ์ิ  ได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบถ้วน 

รร.นางิ้ว -  
นาโพธ์ิ/
กอง 
การศึกษา 

๒๑ อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ใน
เขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
เล็กจนถึง ป.๖ ของโรงเรียนนาง้อง 

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็ก 
จนถึง ป. ๖ รร. 
นาง้อง หมู่ที่  ๒ 

นักเรียน รร.บ้านนา
ง้อง  ได้รับการ
จัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบถ้วน 

รร.บ้านนา
ง้อง /กอง 
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 

 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

22 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบลนางิ้ว ตาม
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.๖ ของโรงเรียนโนนสวรรค์ 

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็กจน 
ถึง ป. ๖ โรงเรียน 
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

นักเรียน รร.บ้าน
โนนสวรรค์  ได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

รร.บ้านโนน
สวรรค์ 
/กอง 
การศึกษา 

23 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบลนางิ้ว ตาม
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป.๖ ของโรงเรียนแสงสว่าง 

เพื่ออุดหนุนเป็นคา
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็กจนถึง 
ป. ๖ โรงเรียนแสง
สว่าง หมู่ที่  ๔ 

นักเรียน รร.บ้าน
แสงสว่าง  ได้รับการ
จัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

รร.บ้านแสง
สว่าง/กอง 
การศึกษา 

๒๔ โครงการอุดหนุนโรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนนางิ้ววิทยา
สรรค์ 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนนางิ้ววิทยา
สรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนโครงการท่ี
ได้รับการอุดหนุน 

มีการอุดหนุนโครง 
การตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๖– 25๗๐)   หน้า 40 
 
 

หน้า 73 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 

 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

25 อุดหนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กเล็กจนถึง ป.๖ ของโรงเรียน
ขามป้อม – ดงเย็น 

เพื่ออุดหนุนเป็นคา
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็กเล็กจนถึง ป. ๖ 
โรงเรียนขามป้อม – 
ดงเย็น 

นักเรียน รร.บ้าน
ขามป้อม-ดงเย็น  
ได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

3๘0,๐๐๐ 3๘0,๐๐๐ 3๘0,๐๐๐ 3๘0,๐๐๐ 3๘0,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

รร.ขาม
ป้อม-ดง
เย็น/กอง 
การศึกษา 

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตาม
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก  

เพื่อให้รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลและ 
เป็นการประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้ปกครอง 

เด็กเล็กที่ศูนย์
พัฒนาฯทุกคน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เยี่ยมบ้านเด็ก
เล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กฯ  
ครบทุกคน 

การจัดการของ
ศูนย์ดีขึ้น  

กอง
การศึกษา 

๒๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสำราญ ตาม
โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกผูก
รัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  
นางิ้ว 

เพื่อพัฒนาและปลูก
จิตสำนึกที่ดีให้เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นางิ้ว 

จำนวนเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
ในกิจกรรมสาย
สัมพันธ์แม่ลูกผูก
รัก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 
มีจิตสำนึกรู้
ความกตัญญูต่อ
มารดา บิดา 

กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
 ๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

28 อาหารเสริม(นม) 
สำหรับ ร.ร. สังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ อบต.  
นางิ้ว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ร.ร. สังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ อบต.
นางิ้ว     

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) ที่มีคุณค่า
และปริมาณพียงพอ
แก่ความต้องการ
ของร่างกาย 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ที่ได้รับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ครบถ้วน 

กอง 
การศึกษา 

29 โครงการ  Smart  
Kid  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
ของเด็กเล็ก 
สามารถติดตาม
กิจวัตรประจำวัน
และติดตามดูความ
เคลื่อนไหวของลูกได้ 

เด็กเล็กของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
อบต.นางิ้ว มีเครื่อง
ติดตามตัวครบทุก
คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็ก
ของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นา
งิ้ว มีเครื่องติด 
ตามตัวครบทุก
คน 

ผู้ปกครองของเด็ก
เล็ก สามารถติดตาม
กิจวัตรประจำวัน 
และ เกิดความ
เชื่อม่ันของศูนย์
พัฒนาฯ เพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวมทั้งหมด    ๒๙   โครงการ ๔,๘๓๔,๐๐๐ ๔,๘๓๔,๐๐๐ ๔,๘๓๔,๐๐๐ ๔,๘๓๔,๐๐๐ ๔,๘๓๔,๐๐๐    
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๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
เคมีภัณฑ์และสาร 
กำจัดยุ่งลาย 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
กำจัดยุ่งลาย 

มีการจัดซ้ือวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
กำจัดยุ่งลาย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดซ้ือวัสดุและสาร
กำจัดยุ่งลายให้
เพียงพอในตำบล 

มีการจัดซ้ือวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
กำจัดยุ่งลาย 

สำนักปลัด 

๒. โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในตำบล
นางิ้ว 

เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกในตำบลให้
ลดลง 

โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ลดลง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนร้อยละผู้ป่วย
ไข้เลือด 
ออกในพื้นที่ลดลง 

มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกให้ลดลง 

สำนักปลัด/ 
รพ.สต. 

๓. โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในตำบล
นางิ้ว 

เพื่อดำเนินการ
สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ เช่น หมา แมว 

จำนวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่ ได้ขึ้น
ทะเบียนสัตว์  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนสัตว์และการ
ขึ้นทะเบียน หมา 
แมว ในตำบลนางิ้ว 
 

มีฐานข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ เช่น หมา แมว 

สำนักปลัด 

4. โครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจำตำบล 
นางิ้ว 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการการ
จัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือใน
เวลาเจ็บไข้ ป่วย
ฉุกเฉินได้ทันเวลา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือใน
เวลาฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือใน
เวลาเจ็บไข้ ป่วย
ฉุกเฉินได้ทันเวลา 

สำนัก 
ปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อดำเนินการ
ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ในตำบลนางิ้ว 
 

ดำเนินการ
ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ตำบลนางิ้วตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
สัตว์ที่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่
ลดน้อยลง 

มีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในตำบลนางิ้ว
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์

สำนัก
ปลัด/ 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 
 

6. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมลูฐานในตำบลนา
งิ้วตามโครงการส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมลู
ฐานในตำบล บ้านนางิ้ว หมูท่ี่ ๑ 

เพื่ออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมลู
ฐานในตำบล 
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 
๑ 

สนับสนุน
สาธารณสุขมลู
ฐานในตำบล บ้าน
นางิ้ว หมู่ที่ ๑ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพ
ดีเพิ่มขึ้น 

งานบรกิาราธารณสุข
มูลฐาน มีคุณภาพ
มาตรฐานมากขึ้น 
 

อสม./
สำนัก
ปลัด 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้วตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานใน
ตำบล บ้านนาง้อง หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในตำบล 
หมู่ที่ ๒ 
 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพิ่มขึ้น 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

อสม./
สำนัก
ปลัด 

 

8. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้วตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานใน
ตำบล บ้านโนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่ออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในตำบล 
หมู่ที่ ๓ 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพิ่มขึ้น 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 
 

อสม./
สำนัก
ปลัด 

 

9. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้วตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานใน
ตำบล บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 
 
 

เพื่ออุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในตำบล 
หมู่ที่ ๔ 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพดี
เพิ่มขึ้น 

งานบริการาธารณ
สุขมูลฐาน มี
คุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./
สำนัก
ปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว
ตามโครงการสง่เสริมพฒันา
ศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐาน
ในตำบล บ้านดงเย็น หมู่ท่ี ๕ 

เพื่ออุดหนุน
งานสาธารณสุข
มูลฐานใน
ตำบล หมู่ท่ี ๕ 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน
มีคุณ 
ภาพมาตรฐาน
มากขึ้น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพ
ดีเพิ่มขึ้น 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./สำนัก
ปลัด 
 

11. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว
ตามโครงการสง่เสริมพฒันา
ศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐาน
ในตำบล บ้านขามป้อม หมู่ท่ี ๖ 

เพื่ออุดหนุน
งานสาธารณสุข
มูลฐานใน
ตำบล หมู่ท่ี ๖ 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน
มีคุณ 
ภาพมาตรฐาน
มากขึ้น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพ
ดีเพิ่มขึ้น 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./สำนัก
ปลัด 
 

12. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว
ตามโครงการสง่เสริมพฒันา
ศักยภาพงานสาธารณสขุมูลฐาน
ในตำบล บ้านนาโพธิ์ หมู่ท่ี ๗ 

เพื่ออุดหนุน
งานสาธารณสุข
มูลฐานใน
ตำบล หมู่ท่ี ๗ 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน มีคุณภาพ
ดีเพิ่มขึ้น 

งานบริการา
ธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพมาตร 
ฐานมากขึ้น 

อสม./สำนัก
ปลัด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนา
งิ้ว ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนา
ง้อง ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้านหมู่ที่ ๒ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตามโครง 
การพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขฯ
หมู่ที่ ๒ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข
ฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โนนสวรรค์ ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๓ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครง 
การพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขฯหมู่ที่ ๓ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสง
สว่าง ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๔ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครง 
การพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขฯหมู่ที่ ๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดง
เย็นตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตาม
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๕ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ขามป้อม ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๖ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
นางิ้ว ตาม
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๖ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๖การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนา
โพธ์ิตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ 
 

อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้านนางิ้ว 
ตามโครง 
การพระราชดำริด้าน
สาธารณ 
สุขฯหมู่ที่ ๕ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขฯ 

มีการดำเนินงาน 
โครงการตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ฯ 
 

สำนัก
ปลัด/ 
คกก.

หมู่บ้าน 

20 อุดหนุนปศุสัตว์เขาสวนกวาง  
ตามโครงการรณรงค์การลด
ประชากรสุนัข-แมว 

เพื่ออุดหนุนปศุ
สัตว์อำเภอเขา
สวนกวาง   

อุดหนุนปศุสัตว์เขา
สวนกวาง  ตาม
โครงการรณรงค์การ
ลดประชากรสุนัข-แมว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนประชากร
ของสุนัข –แมว 
ลดลง 

มีการดำเนินการตาม
โครงการรณรงค์การลด
ประชากรสุนัข-แมว 

สำนัก
ปลัด/ปศุ
สัตว์เขา

สวนกวาง 

รวมทั้งหมด   ๒๐   โครงการ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐    
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๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
        ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมภิบาล 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายในตำบลนางิ้ว 

เพื่อจัดเวทีประชา 
คมหมู่บ้านในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สัดส่วนประชาคมที่
ร่วมในการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

มีการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

๒. โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดเวที
ประชาคมระดับ
ตำบล 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สัดส่วนประชาคม 
ที่ร่วมในการจัดเวที
ประชาคมระดับ
ตำบล 

มีการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

๓. โครงการ อบต. นางิ้ว
เคลื่อนที่พบประชาชน 
ในตำบลนางิ้ว 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ 
อบต. นางิ้วเคลื่อนที่
พบประชาชน 

จัดกิจกรรมโครงการ 
อบต.  
นางิ้วเคลื่อนที่พบ
ประชาชนประจำปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ อบต.และ
ได้รับบริการ  
จากโครงการ 

มีการจัดกิจกรรม
โครงการ อบต. นางิ้ว
เคลื่อนที่พบประชาชน
ประจำปี 

สำนักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในการ
ให้บริการของ อบต. 

เพื่อการสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะ
ของอบต. 

สำรวจความพงึ
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะของ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึง
พอใจในงานด้าน
บริการ 

มีการสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะของ
อบต. 

สำนัก
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสริมสามารถสร้าง
รายได้มากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
ในครัวเรือนมากขึ้น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการไดเ้รียนรู้ 
อาชีพเสริมสร้าง
รายได ้

ประชาชนมีรายได้
ในครัวเรือนมากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม 
“หลักสูตร 
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น” 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ในการ
ปฏิบตัิหน้าที ่

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ใน
การปฏิบตัิหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ใน
การปฏิบตัิหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการอุดหนุนศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนการอุดหนุน
ศูนย์ป้องกันและฯ 

มีการสนับสนุนศูนย์
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดฯ 

สำนัก
ปลัด/ 

ป้องกัน
จังหวัด

ขอนแก่น 
8 โครงการอุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอเขาสวน
กวาง ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอเขาสวนกวาง 

เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
อำเภอเขาสวนกวาง 

อุดหนุนให้ศูนย์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
อำเภอเขาสวนกวาง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเงินที่อุดหนุน
ศูนย์ป้องกันและฯ 

มีการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
อำเภอฯ 

สำนัก
ปลัด/ 
อำเภอ 
เขาสวน
กวาง 

9 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
และพัฒนาสตรีในตำบล
นางิ้ว 

เพื่อส่งเสริมภาวะ
ผู้นำและพัฒนาสตรี
ในตำบลนางิ้ว 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมภาวะผู้นำ
และพัฒนาสตรีใน
ตำบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ภาวะผู้นำและมี
การพัฒนาความรู้
ความสามรถมากขึ้น 

ผู้ผ่านการอบรมมี
ภาวะผู้นำและมี
ความรู้วามสามารถ
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผู้สูงอายุผู้นำ
ชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจำครัวเรือน  

เพื่อจัดกิจกรรมการ 
อบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
สุขภาพกายสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน 

ผู้สูงอายุผู้นำชมุชน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำ
ครัวเรือน จำนวน 300  
คนได้รับการพัฒนา 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการฝีกอบรมสัมมนาฯ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุผู้นำชมุชน 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจำครัวเรือนได้เข้า
ร่วมฝึกอบรม 
ตามโครงการ 

สำนักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ความมั่นคงทางอาหาร 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพให้กับคนในชุมชน
ตำบลนางิ้ว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพให้กับ
คนในชุมชนตำบลนางิ้ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้การประกอบอาชีพ 
และ ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมา
ประกอบอาหาร 

คนในเขตตำบลได้รับ
ความรู้จากการ
ส่งเสริมอาชีพ ความ
มั่นคงทางอาหาร 

สำนักปลัด/
พอช. 

 รวมทั้งหมด    ๑๑   โครงการ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐    
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๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
ตำบลนางิ้ว มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   

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

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มี
ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตวัเอง
และครอบครัว 

สำนักปลัด 

2 โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กนักเรียนยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

เพ่ือจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กนักเรียนยากจนและ
ด้อยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

อำนวยความสะดวก
ให้กับเด็กเล็กที่ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็กนัก 
เรียนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
นักเรียนยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากา 
ชาดจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการอุดหนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อการอุดหนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนกิจกรรมและ
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมและภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 
 

มีการอุดหนุนกิจกรรมและ
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 

สำนักปลัด 

4. โครางการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ผู้ยากไร้ในเขตตำบลนางิ้ว 

เพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยผู้ยากไร้ในเขต
ตำบลนางิ้ว 

ผู้ยากไร้ ในเขตตำบลนา
งิ้ว ได้รับการซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยให้ดีข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ยากไร้ ในเขตตำบล 
นางิ้ว ได้รับการซ่อม 
แซมท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ยากไร้ ในเขตตำบลนางิ้ว 
ได้รับการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
ดีข้ึน 

สำนักปลัด/
ผอช. 

รวมท้ังหมด    4   โครงการ 37๐,๐๐๐ 37๐,๐๐๐ 37๐,๐๐๐ 37๐,๐๐๐ 37๐,๐๐๐    
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๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการงานกีฬาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
สำราญ อบต.นางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา
สีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

เด็กเล็กได้เพิ่ม
ทักษะการแข่งขัน
กีฬา 

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

เด็กมีการปลูกฝังให้
รู้จักความรักและ
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

กองการศึกษา 

๒. โครงการส่งนักกีฬาของ 
อบต.นางิ้ว เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อการส่งนักกีฬา
ของ อบต.นางิ้ว เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

ส่งนักกีฬาของ 
อบต.น้ิว เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - มีกิจกรรมลด
อบายมุขในเยาวชน
ในพื้นที่ 

มีเยาวชนให้ความ
สนใจในการเล่นกีฬา
มากขึ้น 
 

กองการศึกษา 

๓. โครงการกีฬาเครือข่าย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอเขาสวนกวาง 

เพื่อการจัดกิจกรรม
กีฬาเครือข่าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอเขาสวนกวาง 

เด็กเล็กได้เพิ่ม
ทักษะการแข่งขัน
กีฬาและรู้จักการรู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

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

มีการสร้างเครือ 
ข่ายทางกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ
เขาสวนกวาง 
 
 

กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ตำบลนางิ้วตาม
โครงการแขง่ขันกีฬา
(กลุ่ม) โรงเรียนเขต
ตำบลนางิ้ว 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา(กลุ่ม) โรงเรียน 
เขตตำบลนางิ้ว 

การจัดการแขง่ขัน
กีฬา (กลุ่ม)
โรงเรียน ในเขต
ตำบลนางิ้ว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
การจัดงานกีฬา
กลุ่มโรงเรียน 

มีการจัดงานกีฬา
กลุ่มโรงเรียนเขต 
ตำบลนางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมู่ที่ ๑  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ 
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแขง่ขันกีฬา
ชุมชนในตำบล 

กอง 
การศึกษา/ 
คกก.หมู่บ้าน 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน  
หมู่ท่ี ๒ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์หมู่ที่ ๒  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแขง่ขันกีฬา
ชุมชนในตำบล 

กอง 
การศึกษา 
คกก.หมู่บ้าน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมูบ่้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมูท่ี่ ๓  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ 
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในตำบล 

กอง 
การศึกษา/ 

คกก.
หมู่บ้าน 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมูบ่้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมูท่ี่ ๔  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในตำบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมูบ่้าน
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมูท่ี่ ๕  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนในตำบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. ๐๒ หน้า  94 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน 
หมูท่ี่ ๖ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการแขง่ขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมู่ที่ ๖  

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ 
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุน
การจัดการแขง่ขัน
กีฬาชุมชนใน
ตำบล 

กอง 
การศึกษา/ 

คกก.
หมู่บ้าน 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน 
หมูท่ี่ ๗ 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดการแขง่ขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์หมู่ที่ ๗ 

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
กลุ่มที่เข้าร่วมการ
แข่งขันและชุมชน
ในท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ
สนับสนุนงาน
กีฬาชุมชน 

มีการสนับสนุน
การจัดการแขง่ขัน
กีฬาชุมชนใน
ตำบล 

กอง 
การศึกษา 

คกก.
หมู่บ้าน 

12 โครงการจดังาน
ประเพณีเข้าพรรษา
ประจำปี 

เพื่อจัดงานประเพณี
เข้าพรรษาประจำป ี

รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - กิจกรรมลด
อบายมุข 
กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
 

มีการดำเนินการ
จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา
ประจำปีทุกป ี

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 

เพื่อการอนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์
ประจำปี 

คนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกใน
ความเป็นไทยเกิดความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทยและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ 

กอง 
การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก
บ้านนางิ้ว 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหกหมู่ที่ ๑ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหกบ้านนา
งิ้ว 

กอง
การศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 

15 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก
บ้านนาง้อง 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหกหมู่ที่ ๒ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุน
การอนุรักษ์
ประเพณีบุญเดือน
หกบ้านนาง้อง 

กอง
การศึกษา/ 
คกก. 
หมู่บ้าน 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านโนนสวรรค์ 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหกหมู่ที่ ๓ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหกบ้าน
โนนสวรรค์ 

กองการศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 

17 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านแสงสว่าง 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหกหมู่ที่ ๔ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหกบ้าน
แสงสว่าง 

กองการศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 

18 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านดงเย็น 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญ
เดือนหกหมู่ที่ ๕ 

อนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก ให้คงอยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุน
การอนุรักษ์
ประเพณีบุญเดือน
หกบ้านดงเย็น 
 

กองการศึกษา/ 
คกก. 

หมู่บ้าน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
        ๗ การส่งเสริมทุนทางสงัคมใหเ้ข้มแขง็และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขง่ขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

19 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านขามป้อม 

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หกหมู่ท่ี ๖ 

อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหก ใหค้ง
อยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหกบ้าน
ชามป้อม 

กองการศึกษา/ 
คกก. 
หมู่บ้าน 

20 โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 
บ้านนาโพธิ ์

เพื่อสนับสนุน 
ประเพณีบุญเดือน
หกหมู่ท่ี ๗ 

อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหก ใหค้ง
อยู่ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

มีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเดือนหกบ้าน
นาโพธิ์ 

กองการศึกษา/ 
คกก. 
หมู่บ้าน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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21 อุดหนุนโครงการงาน
เทศกาลไก่ยา่งเขาสวน
กวางและประเพณีบุญ 
กุ้มข้าวใหญ ่

เพื่ออุดหนุนการจัด 
งานเทศกาลไก่ย่าง
เขาสวนกวางและ
ประเพณีบุญกุ้มขา้ว
ใหญ ่

การจัดงานเทศกาล
ไก่ย่างเขาสวน
กวางและประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ ่

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนเงิน
อุดหนุน 

มีการอุดหนุนจัด
งานประเพณี
เทศกาลไก่ยา่งและ
บุญกุ้มข้าวใหญ่
อำเภอฯ 

กองการศึกษา/
ปกครองอำเภอ 
เขาสวนกวาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๓การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
        ๗ การส่งเสริมทุนทางสงัคมใหเ้ข้มแขง็และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขง่ขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

22 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
เทศกาลงานไหมประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อการอุดหนุน
กิจกรรมเทศกาล
งานไหม ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด 

เทศกาลงานไหม 
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาด 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวนเงินที่
อุดหนุนกิจกรรม 

มีการอุดหนุน
กิจกรรมเทศกาล 
งานไหมประเพณี
ฯ 

กอง
การศึกษา/
ปกครอง
อำเภอ 
เขาสวน
กวาง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รวมทั้งหมด    ๒๒   โครงการ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๖  แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
๒.๖  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการอุดหนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ระดับท้องถิ่น 

 เพื่อการอุดหนุนกองทุน
หลักประกัน  
 สุขภาพตำบลนางิ้ว 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จำนวนเงินอุดหนุน
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ตำบลนางิ้ว 

มีโครงการท่ี
ดำเนินการตามเงิน
อุดหนุนลักประกัน
สุขภาพตำบล 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๒. โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการบริการใน
ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิในเขต
อบต.นางิ้ว 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

๗,4๐๐,๐๐๐ ๗,4๐๐,๐๐๐ ๗,4๐๐,๐๐๐ ๗,4๐๐,๐๐๐ ๗,4๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพมีคุณ 
ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๓. โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 
 

เพื่อเป็นการบริการใน
ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิในเขต
อบต.นางิ้ว 

ผู้พิการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยทุกคน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ผู้พิการท่ีมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพมีคุณ 
ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลัด 

4. โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อเป็นการบริการใน
ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิในเขต
อบต.นางิ้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ทุกคน 

๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับเบ้ีย
ทุกคน 

ผู้รับเงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพมีคุณ 
ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลัด 

รวมทั้งหมด    ๔   โครงการ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐,๕๘๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ หมู่บ้านมีการจัดการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี - เกิดความรัก ความ สำนัก 

แบบ ผ. ๐๒ 
หน้า 102 
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หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจดัขยะมูล
ฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสยี 
ภายในหมู่บา้นนางิ้ว หมู ่
ที่ ๑ 
 

กำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑ 

ขยะมูลฝอย สิง่
ปฏิกูล และน้ำเสยีใน
หมู่บ้านดขีึ้น 

จิตสำนึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บา้น 

สามัคค ีในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

๒. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจดัขยะมูล
ฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ำเสยี 
ภายในหมู่บา้นนาง้อง หมู่
ที่ ๒ 
 

เพื่อดำเนินการ
กำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๒ 

หมู่บ้านมีการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิง่
ปฏิกูล และน้ำเสยีใน
หมู่บ้านดขีึ้น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บา้น 

- เกิดความรัก ความ
สามัคค ีในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและท่ีผา่นมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
๓. อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อดำเนินการ
กำจัดขยะมลูฝอย
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมูท่ี่ ๓ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสียในหมู่บ้านดีข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึก
รักษาความ
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรกัษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

4. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อดำเนินการ
กำจัดขยะมลูฝอย
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมูท่ี่ ๔ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสียในหมู่บ้านดีข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึก
รักษาความ
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรกัษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
ดงเย็น หมูท่ี่ ๕ 
 

เพื่อดำเนินการ
กำจัดขยะมลูฝอย
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมูท่ี่ ๕ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสียในหมู่บ้านดีข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึก
รักษาความ
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรกัษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

6. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อดำเนินการ
กำจัดขยะมลูฝอย
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย ภายใน
หมู่บ้านหมูท่ี่ ๖ 

หมู่บ้านมีการ
จัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสียในหมู่บ้านดีข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึก
รักษาความ
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรกัษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 
/คกก.
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ท่ี 
๗ 

เพื่อดำเนินการกำจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกลู และน้ำ
เสีย ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 
๗ 

หมู่บ้านมีการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสียในหมู่บ้านดี
ข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตสำนึกรักษา
ความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ในการรักษา 
ความสะอาดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

สำนัก 
ปลัด 

/คกก.หมู่บ้าน 

8 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด คัดแยก
ขยะ  การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการท้องถ่ิน  ผู้นำ
หมู่บ้านอสม. และ
ประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อดำเนินการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน การลด 
คัดแยกขยะการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถ่ิน ผู้นำหมู่บ้าน อส
ม.และประชาคมหมู่บ้าน 

มีการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด คัด
แยกขยะ  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถ่ิน  ผู้นำหมู่บ้าน ฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการและ
กิจกรรม 

มีการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การลด คัด
แยกขยะ  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถ่ิน  ผู้นำหมู่บ้าน ฯ 

สำนัก 
ปลัด 

 

รวมท้ังหมด    ๘   โครงการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐    
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3.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.2  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิรลงกรณฯ 
พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกและ
การปลูกซ่อมแซมต้นไม้ใน
พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซ่อมแซมต้นไม้ใน
พื้นที่สาธารณะฯ 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนพันธ์กล้า
ไม้และพื้นที่
ปลูกต้นไม้ 

มีการปลูกและการปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่
ป่าสาธารณะฯเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

สำนักปลัด 

๒. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  
 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่า
สาธารณะประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระ 
บาทสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนพันธ์กล้า
ไม้และพื้นที่
ปลูกต้นไม้ 

มีการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

สำนักปลัด 

๓. โครงการปลูกหญ้าแฝก
หนองผือตำบลนางิ้ว 

เพื่อดำเนินการปลูกหญ้า
แฝกหนองผือนางิ้ว 
จำนวน ๕๙  ไร่ 

ปลูกหญ้าแฝกหนอง
ผือนางิ้ว จำนวน 
๕๙  ไร่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนพื้นที่
ปลูกหญ้าแฝก 

มีการปลูกหญ้าแฝก
หนองผือจำนวนพื้นที่ 
๕๙  ไร่ 

สำนักปลัด 

รวมท้ังหมด    ๓   โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐    
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3.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        3.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์โลก 

เพื่อฝึกอบรม อถล.  ให้
เข้าใจบทบาทหน้า ที่ของ
ตนและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนอาสาสมัคร 
พิทักษ์โลก(อถล.)  ที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

 

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

อถล.  มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถปกป้องและ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.
นางิ้ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อบต.นางิ้ว 

ภูมิทัศน์รอบ อบต.
นางิ้ว มีความ
สวยงามมากยิ่งขึ้น 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ขนาดพื้นที่
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ใน
ตำบล 

อบต.นางิ้ว ได้ 
รับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

สำนัก 

ปลัด 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระหนองผือ 

เพื่อสร้างความสวยงาม 
และเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนา 

ภูมิทัศน์รอบสระ
หนองผือมีความ
สวยงามมากขึ้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์รอบ
สระหนองผือมี
ความสวยงาม
มากขึ้น 

มีสถานที่ท่องเที่ยวผัก
ผ่อนหย่อยใจสำหรับคน
ในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

รวมท้ังหมด    ๓   โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    
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๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและ    

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

      ๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย)  

เพื่อฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) 

เจ้าหน้าที่ฯประชาชน และ
ชุมชนเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติและสามารถใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเป็นเม่ือ
เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนการ
ฝึกอบรม
การป้องกัน 
สาธารณภัย 

มีโครงการฝึกอบรม
และซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในตำบล 

สำนักปลัด 

๒. โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายตามโครงการวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้า
กิจกรรม 
ตามโครงการ 

มีกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

สำนักปลัด 

๓. โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
พิบัติและความเสียหายที่
เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่รู้จัก
ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือใน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้านสา
ธารณภัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีโครงการฝึกอบรม
สมาชิกอปพร. 
 

สำนักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

เพื่อทบทวนความพร้อม
รับมือเม่ือเกิดเหตุสาธารณ
ภัย และเพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับเทค 
โนโลยีใหม่ๆ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็ว 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนเข้า
ร่วมโครงการ
อบรมทบทวน  
อปพร. 

มีโครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิกของ
อปพร.ในตำบล 

สำนักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้วได้รบความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนอุบัติ 
เหตุในพื้นที่
ลดลงช่วงปี
ใหม่ 

มีการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

สำนักปลัด 

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลนางิ้วได้รบความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนอุบัติ 
เหตุลดลง
ช่วง
สงกรานต์ 

มีการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

สำนักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ “หลกัสูตร
ทบทวน” 

เพื่อฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสา 
ภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวน 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัต ิ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ฯ หลักสูตรทบทวน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมฝึกอบ 
รมได้รบัความรู้
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 
๑๐๐ 

ผู้ผ่านหลกัสูตร 
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัตงิาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัด 

8 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเลก็ 
(PM ๒.๕) 

เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM ๒.๕) 

อัตราการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเลก็  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟ
ปา่หมอกควัน 
และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก 

สามารถการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก  

สำนัก
ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิ
ศรีสำราญ 

เพื่อใหบุ้คลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทักษะใน
การป้องก้นและ
ระงบัอัคคีภัยที่
อาจเกิดข้ึนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได ้

เด็กเล็กและครผูู้ดูแล
เด็กได้ร่วมกจิกรรม
การฝกึซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
อื่นๆภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็
ได้ฝึกปฏิบัติการ
ใช้ถังดับเพลงิ
และการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

บุคลากรในศูนย์
มีทักษะในการ
ป้องกันและ
ระงบัอัคคีภัยที่
อาจเกิดข้ึนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษ

า 

รวมท้ังหมด   ๙   โครงการ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐    
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๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและ

ภาครัฐ 
 

      ๕.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อจัดทำโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
ของ อบต.นางิว้ เพิ่ม
มากขึ้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละการ
จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลงั 

๒. โครงการรณรงค์
การชำระภาษีใน
ท้องถิ่น 

เพื่อการจัดทำ
กิจกรรมรณรงค์
การชำระภาษีใน
ท้องถิ่น 

มีการชำระภาษีใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนการ
รณรงค์การ
ชำระภาษีใน
ท้องถิ่น 

มีการรณรงค์การ
ชำระภาษีใน
ท้องถิ่น 

กองคลงั 

๓. โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีใน
ตำบลนางิ้ว 

เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีในตำบลนางิ้ว 

ระบบแผนที่ภาษีใน
ตำบลนางิ้วมี
ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษีใน
ท้องถิ่น 

มีการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีในตำบลนา
งิ้ว 

กองคลงั 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4. โครงการอบรม 
สัมมนาการปฏิบตัิ
หน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อการอบรม 
สัมมนาการ
ปฏิบตัิงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
สมาชิกสภา อบต.  นางิ้ว
ครบทุกท่าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วมรับ
การอบรม
สัมมนา 

มีโครงการอบรม 
สัมมนาการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา 

สำนัก
ปลัด 

5. โครงการสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบคุลากร 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ตามโครงการสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบคุลากร 

พนักงานส่วนตำบลมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติเพิ่ม
มากขึ้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
มากกว่าร้อยละ  
๗๐ 

บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สำนัก
ปลัด 

6. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรม 
การศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนตำบลนางิ้ว 

เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรม 
การศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนตำบลนางิ้ว 

คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ 
ความสามารถในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ จำนวนคนตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ในการจัด
ฝึกอบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบลได้เข้า
รับการ 
ฝึกอบรมความรู้  

สำนัก
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาองค์กร (OD) ของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง หลักสูตร ความ
สามัคคี คือพลังแห่ง
ความสำเร็จ 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์กร (OD) 
ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และพนักงาน
จ้าง หลักสูตร ความ
สามัคคี คือพลังแห่ง
ความสำเร็จ 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และ
พนักงานจ้าง มี 
ความสามัคคี และ 
สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
ผ่านหลักสูตรการ
อบรมตามจำนวน
เป้าหมายกำหนด 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง ได้
เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร ความ
สามัคคี คือพลังแห่ง
ความสำเร็จ 

สำนักปลัด 

8. โครงการอบรม และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และ

เพื่อการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนผูเ้ข้า 
ร่วมการศึกษา 
ดูงานตาม 
โครงการฯ 

มีโครงการ ศึกษาดู
งานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านอ
สม. ตัวแทนกลุ่มต่าง 
ๆในตำบลนางิ้ว 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ผู้นำหมู่บ้าน  
 

อสม. และผู้นำหมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

๕.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการอบรม วินัย
เบื้องต้นแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ความรู้วินัย
เบื้อง ต้นแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างมี
ความรู้เรื่องวินัย
เบื้องต้น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนคนตาม
ลุ่มเป้าหมายใน
การจัดฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิ่น
และพนักงานจ้างมี
ความรู้วินัยเบื้องต้น 

สำนักปลัด 

10 โครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท. 

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท. ประจำอำเภอ 
เขาสวนกวาง 

ศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท. ประจำอำเภอ 
เขาสวนกวาง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ การปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน
ของ อปท. 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ 
อปท.ประจำอำเภอ
เขาสวนกวาง 

สำนักปลัด 

11 โครงการอบรม
เสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

เพ่ือให้ความรู้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีกับประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลนางิ้ว 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมการอบรม
ตามโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ
บริหารกิจการ

ประชาชนมีความรู้
ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมากขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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บ้านเมืองที่ดี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

๕.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการ
บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (E-smart 
service) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้
มารับบริการที่ อบต.
นางิ้ว 

พัฒนาฐานข้อมูล
การบริการเบ็ด 
เสร็จ ณ จุดเดียว 
(E-smart 
service) 

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

อำนวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้
มารับบริการที่ อบต.
นางิ้ว 

สำนักปลัด 

13 อุดหนุนโครงการจัด
งานพิธีเฉลิมพระ
เกียรตแิบบแผนรัฐ
พิธีอำเภอเขาสวน
กวาง 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
จัดงานพิธีเฉลิมพระ
เกียรตแิบบแผนรัฐพิธี
อำเภอเขาสวนกวาง 

จัดงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติแบบ
แผนรัฐพิธีอำเภอ
เขาสวนกวาง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัดกิจกรรมวันสำคัญ
และงานรัฐพิธี 

มีการอุดหนุน
โครงการจัดงานพิธี
เฉลิมพระเกียรติ
แบบแผนรัฐพิธี 

สำนักปลัด/
ปกครอง
อำเภอเขา
สวนกวาง 

รวมทั้งหมด    ๑3   โครงการ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐    

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  ๑ การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านคำแคน ต. ดง
เมืองแอม อ.เขาสวน
กวาง  จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้านนา
โพธ์ิ   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้านคำแคน 
ต.ดงเมืองแอมอ.เขาสวน
กวาง  จังหวัดขอนแก่น 

ปรับปรุงถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๖,๑๐๐  เมตร 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สายทาง
บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 
๗  เชื่อมบ้านคำ
แคน ต.ดงเมืองแอม
ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุง
ถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖,๑๐๐  
เมตร 

กองช่าง 

/อบจ. 

2 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านแสงสว่าง  หมู่ที่  
๔  เชื่อมบ้านศรีสุข

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้าน
แสงสว่าง  หมู่ที่  ๔  เชื่อม
บ้านศรีสุขสำราญ  ตำบล

ปรับปรุงถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๓๖๐  เมตร 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สาย
ทางบ้านแสงสว่าง  
หมู่ที่  ๔  เชื่อม
บ้านศรีสุขสำราญ  

มีการปรับปรุง
ถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  

กองช่าง/ 
อบจ. 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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สำราญ  ต.ศรีสุขสำราญ 
อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น 

ศรีสุขสำราญ  ตำบลศรีสุข
สำราญ ได้รับการ
ปรับปรุง 

ยาว  ๑,๓๖๐  
เมตร 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 
๔ เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์  
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขา
สวนกวาง  จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านแสงสว่าง  
หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านโนน
สมบูรณ์  ตำบลโนน
สมบูรณ์ 

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

๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.สายทาง
บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ ๔ 
เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์  
ตำบล 
โนนสมบูรณ์ได้ 
รับการปรับปรุง 

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

กองช่าง 

/อบจ. 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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4 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายทางบ้านดง
เย็น  หมู่ที่ ๕  เชื่อม
ห้วยอีบิด ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เขาสวน
กวาง  จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านดงเย็น  หมู่ที่ ๕  
เชื่อมห้วยอีบิด  ตำบล
โนนสมบูรณ์ 

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

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. สายทาง
บ้านดงเย็น  หมู่ที่ ๕  
เชื่อมห้วยอีบิด  ตำบล
โนนสมบูรณ์ ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีการปรับปรุง
ถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒,๓๗๐  
เมตร 
 

กองช่าง/ 
อบจ. 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
ทางบ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านคำแคน  ต.ดง
เมืองแอม  อ.เขาสวน
กวางจ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง.บดอัดแน่น สาย
ทางบ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 
๗  เชื่อมบ้านคำแคน 
ต.ดงเมืองแอม 

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

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง 
สายทางบ้าน 
นาโพธ์ิ หมู่ที่ ๗  
เชื่อมบ้านคำแคน  
ตำบลดงเมืองแอม 
ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร  
ลูกรังหนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร 

กองช่าง/ 
อบจ. 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  สาย
ทางบ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่  ๗  
เชื่อมบ้านคำสมบูรณ์  ต.
ดงเมืองแอม  อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  
สายทางบ้านนาโพธ์ิ  
หมู่ที่  ๗ เชื่อมบ้าน
คำ-สมบูรณ์  ต.ดง
เมืองแอม 

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

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสายทาง
บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่  
๗  เชื่อมบ้านคำ
สมบูรณ์  ต.ดงเมือง
แอมได้รับการ
ปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐ ม.  ยาว  
๓,๐๐๐  ม. ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  ม. 
 (บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและท่ีผา่นมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
7 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังบดอัดแน่น  สาย
ทางบ้านโนนสวรรค์  หมู่
ที่ ๓  เชื่อมบ้านโคกกลาง  
ต.โนนสมบูรณ์อ.เขาสวน
กวาง   
จ.ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  สายทาง
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๓  
เชื่อมบ้านโคกกลาง   
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขา
สวนกวาง  จ.ขอนแก่น 

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

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสายทาง
บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ ๓  เชื่อมบ้าน
โคกกลาง  ต.โนน
สมบูรณ์ได้รับการ
ปรับปรุง 

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

กองช่าง/ 
อบจ. 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  สาย
ทางโคกใหญ่ บ้านนาโพธ์ิ  
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้านคำ
สมบูรณ์ ต.ดงเมืองแอ
มอ.เขาสวนกวาง  จ.
ขอนแก่น 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น  สายทาง 
โคกใหญ่ บ้านนาโพธ์ิ   
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน 
คำสมบูรณ์ ต.ดงเมือง
แอม 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐ ม.  ยาว  
๒,๐๐๐ ม. ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕ ม. (บัด
อัดแน่น) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสายทาง
โคกใหญ่ บ้านนาโพธ์ิ  
หมู่ที่ ๗  เชื่อมบ้าน
คำสมบูรณ์  ต.ดง
เมืองแอม 
ได้รับการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ ม.  ยาว  
๒,๐๐๐ ม. ลูกรังหนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕  ม.(บัด
อัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการปรบัปรุง
ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  สายทาง
บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 
๗  เช่ือมดงน้อย  
ต.ดงเมืองแอม 

อ. เขาสวนกวาง   
จ. ขอนแก่น 

เพื่อปรบัปรุง
ถนนลูกรังบดอัด
แน่น  สายทาง
บ้านนาโพธ์ิ   
หมู่ที่ ๗  เช่ือมดง
น้อยต.ดงเมืองแอ
มอ. เขาสวนกวาง 
จ. ขอนแก่น 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๓,๐๐๐  เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร  (บัด
อัดแน่น) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังสาย
ทางบ้านนาโพธ์ิ  
หมู่ที่ ๗  เช่ือม 
ดงน้อย ตำบล
ดงเมืองแอม 
ได้รับการ
ปรับปรงุ 
 

มีการปรบัปรุง
ถนนลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๓,๐๐๐  เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร 
 (บัดอัดแน่น) 

กองช่าง/ 
อบจ. 

รวมทั้งหมด    ๙   โครงการ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๓ 
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1. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทกุชนิดเปิดข้างเทท้าย 
ตัวรถชนิด  ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ
หลงัคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
มีกำลงัแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า 
เครื่องดเีซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔  สูบ 
๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - -- - -  

2. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดเีซล)  ชนิด ๖ ล้อ 
พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีข้ึนรปู
ตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลงัคา
โดยสาร ที่นัง่ ๓ แถว จำนวน ๑ คัน 

๑,๙๙๐,๐๐๐ - - - -  

รวมทั้งหมด    ๒   โครงการ ๔,๓๙๐,๐๐๐      
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ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

การจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยการติดตามและประเมิน 

ผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 

 ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒๐  คะแนน 

 ๑.๒  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 

 ๑.๓  ยุทธศาสตร์ ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 

  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑๐  คะแนน 

  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 

  (๓)  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ๑๐  คะแนน 

  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 

  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 

  (๖)  เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกุลยทุธ์ ๕  คะแนน 

  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 

  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 

  (๙)  ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

 คะแนน รวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 

 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพฒันา  ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  ๑๐  คะแนน 
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
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๒.๕  โครงการพฒันา  ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 
(๑)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
(๒)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕  คะแนน 
(๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  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) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   ๕  

คะแนน 
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่า ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน

เสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่ ๑การกำกบัการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่ ๒แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ลง

วันที่ ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ลงวันที่๒๒พฤศจิกายน ๒๕๕๖ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา

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

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แบบที่ ๓/๓แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

๔.๒ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน 

http://www.dla.go.th/
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๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กจิกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 


