
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ป ี
( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------- 

 
ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวง  

มหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2539 และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่มท่ี  113  ตอนพิเศษ  52 ง   ลงวันท่ี  25 ธันวาคม  พ.ศ.  2539    

ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 294  หมู่ท่ี  1  บ้านนางิ้ว  

ต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น   ห่างจากตัวอ าเภอเขาสวนกวางประมาณ  15  กิโลเมตร 

ตามทางหลวงชนบท  หมายเลข ขก  5012  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  60  กิโลเมตร ตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)   มีพื้นท่ีประมาณ  25,157  ไร่  คิดเป็น  68.326  ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วย  7  หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ จรด ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศใต้  จรด ต าบลดงเมืองแอม  และต าบลเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก จรด ต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  

 ทิศตะวันตก จรด ต าบลศรีสุขส าราญ  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

หมู่ที ่ บ้าน เนื้อที ่ อันดับ 

1 บ้านนางิ้ว   4,480 2 
2 บ้านนาง้อง   2,879 6 
3 บ้านโนนสวรรค์   3,753 3 
4 บ้านแสงสว่าง   3,428 5 
5 บ้านดงเย็น 3,542 4 
6 บ้านขามป้อม 2,123 7 



 

 

 

 

 

 

ตารางที่  1  แสดงจ านวนเนื้อที่แต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลนางิ้ว 

 

2 

 

ประเภทแหล่งน้ า 

หมู ่ ประปา บ่อ
บาดาล 

สระน้ า ฝาย  หนอง / 
บึง 

บ่อ 
น้ าต่ืน 

ห้วย/
คลอง 

อ่างเก็บน้ า อื่น ๆ 

1 นางิ้ว 4 2 2 - - 1 -  

2 นาง้อง 2 1 1 - - 1 -  

3 โนนสวรรค์ 1 1 - - - - -  

4 แสงสว่าง 1 2 - - - - 1  

5 ดงเย็น 4 1 - - - 2 1  

6 ขามป้อม 1 2 - - - 1 -  

7 ดงเย็น 1 1 - - - 1 -  

รวม 7 14 10 3 - - 6 2  

 
ตารางที่  2   แสดงประเภทและจ านวนแหล่งน้ าในเขตต าบลนางิ้ว 

7 บ้านนาโพธิ์ 4,952 1 



1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเป็นที่ราบ  ลูกคล่ืนมีความสูงจาก 

ระดับน้ าทะเล ปานกลาง อยู่ระหว่าง 180 – 400  เมตร  พื้นท่ีถือครอง 36,645 ไร่ พื้นท่ีเกษตรกรรม 22,650 ไร่  
เหมาะส าหรับการท าไร่  ท านา มีพื้นท่ีป่าไม้ท้ังหมดประมาณ 1,043 ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นป่าลักษณะเส่ือมโทรม
บางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพืน้ท่ี   เพื่อใช้ท าการเกษตร  ใช้ไม้ท าฟืนและถ่าน  หรือน าไม้บางส่วนมาปลูก
เป็นท่ีอยู่อาศัย และยังมีป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าห้วยหลายสาย เช่น  ล าห้วยเสือเต้นล าห้วย  อีบิด  ล าห้วยคุมมุม  
ล าห้วยนางิ้ว  ล าห้วยขามป้อม   เหมาะส าหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะปัจจุบันมีความต้ืนเขินไม่เหมาะ
ในการเพาะปลูก และบางพื้นท่ีเหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  ดังนี้  

- ฤดูหนาว  จะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 

- ฤดูร้อน   จะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม   ถึง  เดือนมิถุนายน 

- ฤดูฝน   จะเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม   ถึง  เดือนตุลาคม 
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1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย   ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง  

เหมาะสมส าหรับปลูกไม้ผลและเหมาะสมปานกลางส าหรับพืชไร่  มีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับนาข้าวเพียงบางส่วน  
รองลงมาคือลักษณะของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นบริเวณป่าไม้ 

 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า 

ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว  จะเป็นหนองน้ า  สระน้ า และล าห้วย  โดยมีห้วยเสือเต้น 
เป็นแหล่งน้ าสายหลักซึ่งไหลผ่านพื้นท่ีจ านวนท้ัง  3 หมู่บ้าน   
 

1.6 ลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์และป่าไม้ 
ลักษณะของไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใช้สอย  ได้แก่ ไม้แดง  เต็ง   ไม้ไผ่  เป็นต้น  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

            เขตการปกครองและขอบเขตของหมู่บ้าน   แบ่งเปน็   7   หมู่บ้าน  ได้แก่  



         หมู่ท่ี  1   บ้านนางิ้ว โดยมี   นายภาสกร  นามจันดา    เป็น ผู้ใหญ่บ้านนางิ้ว 
         หมู่ท่ี  2   บ้านนาง้อง โดยมี   นายวินัย  สามเชียง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาง้อง 

         หมู่ท่ี  3   บ้านโนนสวรรค์ โดยมี   นายสมพงษ์  บัวหอม    เป็น ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ 

         หมู่ท่ี  4   บ้านแสงสว่าง โดยมี   นายอ่อนสี  บุตะไส  เป็น ผู้ใหญ่บ้านแสงสว่าง 

         หมู่ท่ี  5   บ้านดงเย็น โดยมี   นายค าพอง  ค าพิมพ์ปิด  เป็น ผู้ใหญ่บ้านดงเย็น 

         หมู่ท่ี  6   บ้านขามป้อม โดยมี   นายมนูศักดิ์  อินทวัน  เป็น ผู้ใหญ่บ้านขามป้อม 

         หมู่ท่ี  7   บ้านนาโพธิ์ โดยมี   นายสุพจน์  จันทกลาง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ 

2.2 การเลือกต้ัง 
 

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

การเลือกตั้ง เลือกตั้งเมื่อ ครบวาระเมื่อ 
จ านวนผู้มี 

สิทธิเลือกต้ัง 
(คน) 

จ านวนผู้ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

บัตรเสีย 

คน คน ใบ 
นายกฯ  31 ก.ค. 48 30 ก.ค. 52 3,635 2,640 986 70 
สมาชิกสภาฯ 31 ก.ค. 48 30 ก.ค. 52 3,635 2,651 1,984 213 
นายกฯ 31 พ.ค. 52 30 พ.ค. 56 3,777 2,439 1,247 85 
สมาชิกสภาฯ 6 ก.ย. 52 5 ก.ย. 56 3,747 2,663 1,084 71 
นายกฯ 14 ก.ค. 56 13 ก.ค. 60 3,934 2,912 1,022 75 
สมาชิกสภาฯ 20 ต.ค. 56 19 ต.ค. 60 3,996 2,846 2,802 36 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 

จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีจ านวน   ประชากร
ท้ังส้ิน 5,433  คน  เพศชาย 2,734 คน เพศหญิง  2,669 คน จ านวนครัวเรือน  1,429 ครัวเรือน  แยกได้ดังนี ้

ตารางที่  3     ตารางจ านวนครัวเรือนประชากร ต าบลนางิ้ว    อ าเภอเขาสวนกวาง     จังหวัดขอนแก่น 

บ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน คนชรา คนพิการ 
จ านวนประชากร ในเขต อบต 

ท้ังหมด /  บางส่วน ชาย หญิง รวม 

บ้านนางิ้ว 1 302 131 42 477 526 1,003  



บ้านนาง้อง 2 220 97 46 421 376 797  

บ้านโนนสวรรค์ 3 135 41 17 249 232 481  

บ้านแสงสว่าง 4 207 89 26 386 394 780  

บ้านดงเย็น 5 199 108 19 394 371 765  

บ้านขามป้อม 6 105 44 7 184 200 384  

บ้านนาโพธิ์ 7 337 146 58 581 629 1,210  

รวม 7 1,505 656 215 2,692 2,728 5,420  
 

ท่ีมา :  ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ( ข้อมูล  ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2559) 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน % คน % คน % 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 32 1.19 27 1.00 59 1.09 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 46 1.71 60 2.23 106 3.88 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 97 3.60 99 3.68 196 3.61 
6 ปีเต็ม – 11 ปี 214 7.95 169 6.28 383 14.03 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 101 3.75 93 3.41 194 3.58 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 133 4.94 106 3.88 239 4.41 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 336 12.48 317 11.62 653 12.05 
26 ปีเต็ม –49 ปี 1,104 41.02 1,117 40.95 2,221 40.98 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 354 13.15 369 13.53 723 13.34 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 274 10.18 371 13.60 645 11.90 

รวม 2,691 100 2,728 100 5,419 100 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  5   แห่ง  ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านนางิ้ว – นาโพธิ ์
2) โรงเรียนบ้านนาง้อง 
3) โรงเรียนบ้านโนนสรรค์ 



4) โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
5) โรงเรียนบ้านขามป้อม – ดงเย็น 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1   แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
-  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 7   แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
 

ช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้ังอยู่ บ้าน ช่ือผู้อ านวยการ เบอร์โทรศัพท์ 

นางิ้ว หมู่ท่ี 7 นาโพธิ ์ นายฐากูร  เกชิต  

     
 
4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 

หมู่ที ่ บ้าน กลุ่ม จ านวน 
สมาชิก (คน) 

ก่อต้ัง 
เม่ือปี พ.ศ. 

ประธานกลุ่ม 

1 นางิ้ว กองทุนบทบาทสตรี 209 2555 นางบุญชู  สมบัติทอง 

2 นาง้อง กองทุนบทบาทสตรี 135 2555 นางวิภาวี  ซาซุม 

3 โนนสวรรค์ กองทุนบทบาทสตรี 66 2555 นางจันทร์ดาว  มหาโหมด 

4 แสงสว่าง กองทุนบทบาทสตรี 123 2555 น.ส. ศรีสุดา  สมสุข 

5 ดงเย็น กองทุนบทบาทสตรี 156 2555 นางอ าภา  ซาวศรี 

6 ขามป้อม กองทุนบทบาทสตรี 75 2555 น.ส. เกสร  แข่งขัน 

7 นาโพธิ ์ กองทุนบทบาทสตรี 230 2555 นางละมูล  ภูกองชัย 

รวม 994  
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  กลุ่มมวลชนจัดต้ัง 
 

หมู่ท่ี บ้าน อปพร. (คน) คกก.กองทุนหมู่บ้าน (คน) 
1 นางิ้ว 27 10 
2 นาง้อง 27 10 



3 โนนสวรรค์ 17 10 
4 แสงสว่าง 22 10 
5 ดงเย็น 24 10 
6 ขามป้อม 18 10 
7 นาโพธิ ์ 25 10 

รวม 160 70 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งของต าบลนางิ้วสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทาง 
รถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคัญได้แก่  ทางหลวงชนบทหมายเลข 5012  สามารถเช่ือมการคมนาคม
ติดต่อระหว่างอ าเภอโนนสังข์จังหวัดหนองบัวล าภู  อ าเภอเข่ือนอุบลรัตน์  อ าเภอน้ าพอง  ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก 
ส่ีแยกทางแผ่นดินหมายเลข 2  ท่ีอ าเภอเขาสวนกวาง  ผ่านหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 
  การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปัจจุบันการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่จะมี
ปัญหาในเรื่องของรถยนต์เพื่อการเกษตร รถไถเดินตาม  ซึ่งจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างท าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
บนถนนเส้นทางหลัก  หรือทางสายรองช่วงผ่านกลางหมู่บ้าน  ทางแยกต่างๆ 
  สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง 

ตารางแสดงถนนภายในหมู่บ้าน 

 

หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะถนนภายในหมู่บ้าน หมายเหตุ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

1 นางิ้ว 1,723 213 12,500  

2 นาง้อง 1,056 - 7,747  

3 โนนสวรรค์ 1,149 - 8,300  

4 แสงสว่าง 2,234 - 13,635  

5 ดงเย็น 2,168 - 9,072  

6 ขามป้อม 1,187 - 4,770  

7 นาโพธิ ์ 1,070 108 10,745  
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5.2 การไฟฟ้า 



-  ไฟฟ้ามีใช้ท้ังหมดเต็มพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 5.3  การประปา 
         

-  มีระบบประปาหมู่บ้านครบท้ังหมด  จ านวน 7 หมู่บ้าน 
 

5.4 โทรศัพท์ 

-  มีการเข้าถึงระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือครบท้ังหมด  จ านวน 7 หมู่บ้าน 
 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา ท าไร่อ้อย  ท าไร่มันส าปะหลัง 

ตารางแสดงอาชีพของประชากรต าบลนาง้ิว 
 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม – ท านา 856 36.90 843 37.74 1699 37.31 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 81 3.49 63 2.82 144 3.16 
เกษตรกรรม – ท าสวน 1 0.04 1 0.04 2 0.04 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - - - - - 
รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 32 1.38 37 1.66 69 1.52 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 0.47 15 0.67 26 0.57 
พนักงานบริษัท 25 1.08 20 0.90 45 0.99 
รับจ้างท่ัวไป 695 29.96 666 29.81 1,361 29.89 
ค้าขาย 44 1.90 67 3.00 111 2.44 
ธุรกิจส่วนตัว 14 0.60 23 1.03 37 0.81 
อาชีพอื่น (นอกเหนือท่ีกล่าว

แล้ว) 

25 1.08 24 1.07 49 1.08 
ก าลังศึกษา 507 21.85 436 19.52 943 20.71 
ไม่มีอาชีพ 29 1.25 39 1.75 68 1.49 

รวม 2,320 100.00 2,234 100.00 4,554 100.00 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล  ปี 2559 
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6.3 การปศุสัตว์ 

ตารางแสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญในต าบล 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน

เกษตรกร 
พื้นท่ี 

ปลูกหญ้า(ไร่) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เป็ด
(ตัว) 

สุนัข
(ตัว) 

แมว
(ตัว) 

นางิ้ว 45 160 52 - 15 212 3,212 535 160 22 

นาง้อง 44 142 24 - 28 75 2,900 320 150 21 

โนนสวรรค์ 38 121 18 - 82 40 2,202 351 161 18 

แสงสว่าง 30 115 10 - 20 32 1,700 281 152 18 

ดงเย็น 48 189 16 - 28 45 1,900 3,200 172 26 

ขามป้อม 29 90 10 - 10 15 1,520 180 110 15 

นาโพธิ ์ 47 165 74 - 14 180 2,900 445 165 23 

รวม 281 1,255 204 - 197 599 16,334 5,312 1,070 143 

ท่ีมา – ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  โรงสีข้าว(ขนาดเล็ก)  จ านวน   12  แห่ง  

1.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 211  หมู่ท่ี 1  นางบุญสี  บุตรนันท์ 
2.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 380  หมู่ท่ี 1  นายสนธยา  ช่ืนอิสรา 
3.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 21  หมู่ท่ี 1  นายสวาท  พรมตาไกล 
4.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 184  หมู่ท่ี 1  นางอนงค์  ทาส่วย 
5.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 57  หมู่ท่ี 3  นายค าพันธ์  แก้วสารภูมิ 
6.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 135  หมู่ท่ี 3  นายสมคิด  หร่อยดา 
7.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 109  หมู่ท่ี 4  นายค าภา  อุ้ยปัชฌาวงค์ 
8.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 128  หมู่ท่ี 4  นายอ่อนจันทร์  สีบัวขาว 
9.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 96  หมู่ท่ี 4  นายบุญจันทร์  พรมแพง 
10. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 112  หมู่ท่ี 5  นางน้อย  พลช่วย 
11. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 99   หมู่ท่ี 7  นางละมูล  ภูกองชัย 
12. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 343  หมู่ท่ี 7  นายแสง  ทวิสุด 
 

  โรงผลิตน้ าด่ืม  จ านวน  3  แห่ง  



1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 233  หมู่ท่ี 1  นางหนูพลอย  ดีไพร 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 261  หมู่ท่ี 1  โรงเรียนนางิ้ว – นาโพธิ ์
3. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 189  หมู่ท่ี 5  นางสาวล าไพ  วิชัยวงศ์ 
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  ร้านตัดผมชาย  จ านวน  9  แห่ง 

1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 91 หมู่ท่ี 2  นางสาวนภัสวรรณ  ผิวกระจ่าง 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 208 หมู่ท่ี 2  นางสาวสุมิตตา  โคตรโสดา 
3. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 60 หมู่ท่ี 3  นายสีน้อย  ตาดี 
4. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 59 หมู่ท่ี 5  นายสมคิด  กระทุ่มขันธ์ 
5. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 137 หมู่ท่ี 7  นางสมร  บัวใหญ่รักษา 
6. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 203 หมู่ท่ี 7  นางสาวอรวรรณ  ทาส่วย 
7. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 384 หมู่ท่ี 7  นางสาวอรอนวดี  เพิ่มเหลืองพูล 
8. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 224 หมู่ท่ี 7  นางสาวจิตนาวดี  ชูแชมส์ 
9. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 312 หมู่ท่ี 7  นางสมทรัพย์  ใจภักดี 
 

  ร้านตัดเย็บเสือ้ผ้า  จ านวน  2  แห่ง 

1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 51  หมู่ท่ี 3  นางสุพรรณ  โพนเมืองหล้า 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี  312  หมู่ท่ี 7  นางสมทรัพย์  ใจภักดี 

 

  ร้านนวดแผนไทย  จ านวน  2  แห่ง 

1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 177  หมู่ท่ี 1  นางฉิ่ง  ไวค า 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 28  หมู่ท่ี 5  นางสาวประยูร  สมฤทธิ์ 
 

  ร้านค้า   จ านวน  40  แห่ง 

1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1  นายอนันท์  สท้านธรนิล 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 156 หมู่ท่ี 1  นายวีระพล  เคนเหมาะ 
3. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 1  นายปรีชา  โคตรศรีวงษ์ 
4. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 1  นายถวิล  ศิริเกต 
5. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 189 หมู่ท่ี 1  นายสงบ  เข็ดคม 
6. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 143 หมู่ท่ี 1  นางสมพิศ  กวดใต้ 
7. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124 หมู่ท่ี 1  นายเชิด  ข้อยุ่น 



8. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 309 หมู่ท่ี 1  นางอนงค์  ทาส่วย 
9. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 156 หมู่ท่ี 1  นายเนาวรัตน์  บุตรโพธิ์ 
10. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 343 หมู่ท่ี 1  นายภูวดล  แก้วประพันธ์ 
11. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ท่ี 1  นางพยอม  ทาส่วย 
12. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 52 หมู่ท่ี 2  นางลัย  ศรีบุญเรือง 
13. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 39 หมู่ท่ี 2  นางพุทธ  หาญกล้า 
14. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 78 หมู่ท่ี 2  นางสายฝน  ศรีน้อย 
15. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 38 หมู่ท่ี 2  นางใบ  ค ารองแพง 
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16. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 92 หมู่ท่ี 2  นางบุญสม  กาฬพันธ์ 
17. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 219 หมู่ท่ี 2  นางประภาศิริ  จันทะปะทัก 
18. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 112 หมู่ท่ี 2  นายวิหาร  บางบุนนาค 
19. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 45 หมู่ท่ี 3  นางบัวเรียน  แสนภูวา 
20. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 3  นางเคนเสาร์  ค าประเวศ 
21. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124 หมู่ท่ี 3  นางเกศวดี  คงอยู่ 
22. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4  นางดวงใจ  พานสุวรรณ 
23. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 75 หมู่ท่ี 4  นางแก้ว  กันหาสร้อย 
24. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 190 หมู่ท่ี 4  นางจิราภรณ์  บรรลุจิตร 
25. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 197 หมู่ท่ี 4  นางบุญลภรณ์  โกล์ 
26. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 48 หมู่ท่ี 5  นางรตันา  แสงแอะ 
27. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124 หมู่ท่ี 5  นางชุติมา  เฉลิมวิชัย 
28. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 183 หมู่ท่ี 5  นายพุทธชาด  ผาวิชัย 
29. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 145 หมู่ท่ี 5  นางค าเม็ก  นิงคลี 
30. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 106 หมู่ท่ี 5  นางสมเกิน  จันดามี 
31. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 36 หมู่ท่ี 6  นางพนม  บุญทา 
32. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 74 หมู่ท่ี 6  นายสุนทร  เพ็งมา 
33. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 95 หมู่ท่ี 6  นายนุรักษ์  เพ็งมา 
34. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 6  นางทองสูน  เพ็งมา 
35. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 39 หมู่ท่ี 6  นางโอไลย์  พรมแพง 
36. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 102 หมู่ท่ี 6  นางอุไรวรรณ  แสนเมืองแก้ว 
37. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 183 หมู่ท่ี 7  นางทองสอ  ศรีหาโคตร 
38. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 7  นางวรญัญา  จันทะกลาง 
39. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 194 หมู่ท่ี 7  นางรัศมี  ศรีสัตยานุกูล 



40. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 346 หมู่ท่ี 7  นายบุญมี  ฤทธิ์ยงค์ 
41. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 387 หมู่ท่ี 7  นายระวี  ห่านค าวงษ์ 
42. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 405 หมู่ท่ี 7  นางสมภาร  จะตุเทน 
43. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 298 หมู่ท่ี 7  นางนิดา  ชาเนตร 
44. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 160 หมู่ท่ี 7  นายดาเรศ  พรมแพง 
45. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 77 หมู่ท่ี 7  นางสาวศรัญญา  ทาส่วย 
46. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 7  นางต้ิมเล็ง  จันทะเดช 

 
 

  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) จ านวน  11  แห่ง 
1. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 15  หมู่ท่ี 1  นายอนันท์  สท้านธรนิล 
2. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 184  หมู่ท่ี 1  นางอนงค์  ทาส่วย 
3. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 156  หมู่ท่ี 1  นายวีรพล  เคนเหมาะ 
4. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 309  หมู่ท่ี 1  นายเนาวรัตน์  บุตรโพธิ์ 
5. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 46  หมู่ท่ี 1  นายปรีชา  โคตรศรีวงษ์ 
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6. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 52  หมู่ท่ี 2  นางลัย  ศรีบุญเรือง 
7. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 78  หมู่ท่ี 2  นางสายฝน  ศรีน้อย 
8. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124  หมู่ท่ี 2  นางพิษสมัย  ขันเงิน 
9. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 39  หมู่ท่ี 2  นางพุทธ  หาญกล้า 
10. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 155  หมู่ท่ี 2  นางสาวอารียา  นารีจันทร์ 
11. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 66  หมู่ท่ี 2  นางพลชัย  เหล่าพลสาร 
12. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124  หมู่ท่ี 3  นางสาวเกศวดี  คงอยู่ 
13. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 158  หมู่ท่ี 4  นางวรางคณา  บุญน้อย 
14. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 200  หมู่ท่ี 4  นางดวงใจ  พานสุวรรณ 
15. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 75  หมู่ท่ี 4  นางแก้ว  กัณหาสร้อย 
16. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 124  หมู่ท่ี 5  นางชุติมา  เฉลิมชัย 
17. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 106  หมู่ท่ี 5  นางสมเกิน  จันดามี 
18. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 36  หมู่ท่ี 6  นายสุนทร  บุญทา 
19. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 74  หมู่ท่ี 6  นางยุภาพร เพ็งมา 
20. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 4  หมู่ท่ี 7  นางวรญัญา  จันทะกลาง 
21. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 194  หมู่ท่ี 7  นางรัศมี  ศรีสัตยานุกูล 
22. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 387  หมู่ท่ี 7  นายระวี  ห่านค าวงษ์ 
23. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 402  หมู่ท่ี 7  นางวัชรี   สาสัย 



 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย  
 (คน) 

หญิง   
(คน) 

รวม  
 (คน) 

หลังคาเรือน 

1 นางิ้ว 477 526 1,003 302 

2 นาง้อง 421 376 797 220 

3 โนนสวรรค์ 249 232 481 135 

4 แสงสว่าง 386 394 780 207 

5 ดงเย็น 394 371 765 199 

6 ขามป้อม 184 200 384 105 

7 นาโพธิ ์ 581 629 1,210 337 

รวม 2,692 2,728 5,420 1,505 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญในต าบลนางิ้ว 

หมู่ที ่ บ้าน ข้าว 
(ไร่) 

อ้อย 
(ไร่) 

มันส าปะหลัง 
(ไร่) 

อื่น ๆ 
 (ไร่) 

พื้นที ่
ทั้งหมด 

1. นางิ้ว 1,000 961 1181 - 3,142 
2. นาง้อง 607 617 959.50 - 2,183.5 
3. โนนสวรรค์ 363 183 494 - 1,040 
4. แสงสว่าง 1706 624 962 - 3,292 
5. ดงเย็น 515 963 1413.50 - 2,891.5 
6. ขามป้อม 246 191.50 190 - 627.5 
7. นาโพธิ ์ 1143 794 6710.50 - 8,647.50 

รวม 5580 4,333.50 11,910.50 - 21,824 
 



7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ท่ี 1  บ้านนางิ้ว 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 

 
หมู่ท่ี 2  บ้านนาง้อง 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 
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หมู่ท่ี 3  บ้านโนนสวรรค์ 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 

 
หมู่ท่ี 4  บ้านแสงสว่าง 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 



ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 

 
หมู่ท่ี 5  บ้านดงเย็น 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 

 
หมู่ท่ี 6  บ้านขามป้อม 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 
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หมู่ท่ี 7  บ้านนาโพธิ์ 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอด
ทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / 20 

ฝาย  /  / 10 

สระ  /  / 10 

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 



 
หมู่ท่ี 1  บ้านนางิ้ว 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 

 
หมู่ท่ี 2  บ้านนาง้อง 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 

 
หมู่ท่ี 3  บ้านโนนสวรรค์ 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 
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หมู่ท่ี 4  บ้านแสงสว่าง 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 



 
หมู่ท่ี 5  บ้านดงเย็น 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 

 
หมู่ท่ี 6  บ้านขามป้อม 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 

 
หมู่ท่ี 7  บ้านนาโพธิ์ 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / 20 

บ่อน้ าต้ืน  /  / 10 

ประปาหมู่บ้าน  /  / 60 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
      ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนางิ้วนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100  โดยมี วัด/ส านักสงฆ์ ดังนี ้

วัด  จ านวน  7  แห่ง 
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8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
     -  ท าบุญข้าวสาก,  บุญบั้งไฟ,  บุญทอดเทียน,  บุญเข้าพรรษา, บุญออกพรรษา 
 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 



        -  จักสาน, ทอผ้า 
 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  - ดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนจริง 
  - จักสาน 
  - มะม่วงแช่อิ่ม   
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 
 

ล าดับ 
ท่ี 
 

ช่ือแม่น้ า / คลอง 
สถานท่ีแหล่งน้ า 
ไหลผ่าน (หมู่ท่ี) 

สภาพปัจจุบันโดยเฉล่ีย 
กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร) 

หมายเหตุ 

1 ล าห้วยเสือเต้น หมู่ท่ี 2 , 1, 7 10  X  8,000  X  3 
 
 

 
9.2 ป่าไม้ 

ต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีป่าไม้ประมาณร้อยละ 81 ของพื้นท่ี  โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าแดงหรือเต็งรัง 

ประมาณร้อยละ 66  รองลงมาคือ ป่าผลัดใบเส่ือมโทรมประมาณร้อยละ 7   

9.3 ภูเขา 
      ต าบลนางิ้วมีภูเขาเล็กน้อยในบริเวณหมู่บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 5  
 

10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่ 2  

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2559-2561) 

1. สรุปผลการดาเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้บริหาร อบต. นางิ้ว  ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2558 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จ านวน 60 โครงการ  งบประมาณ 15,131,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 2,735,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 32 9,931,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง 13 1,616,300.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 3 798,000.00 

รวม 60 15,131,400.00 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ๑๐๐% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น 

งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๒๖.๐ ๑๗.๙๓ ๑๓,๓๕๐,๐๐๐ ๔๙.๖๘ ๑๑.๐ ๑๘.๓๓ ๒,๗๓๕,๒๐๐ ๑๘.๐๘ ๙.๐ ๑๘.๓๗ ๑,๙๔๘,๒๗๓.๙๐ ๑๕.๒๘ 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

๖๘.๐ ๔๖.๙๐ ๖,๗๘๐,๐๐๐ ๒๕.๒๓ ๓๒.๐ ๕๓.๓๓ ๙,๙๓๑,๙๐๐ ๖๕.๖๔ ๒๔.๐ ๔๘.๙๘ ๘,๔๗๒,๐๘๐.๘๐ ๖๖.๔๖ 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖.๐ ๑๑.๐๓ ๔,๐๖๐,๐๐๐ ๑๕.๑๑ ๑.๐ ๑.๖๗ ๕๐,๐๐๐ ๐.๓๓ ๑.๐ ๒.๐๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๙ 

๔.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ

๒๔.๐ ๑๖.๕๕ ๙๒๒,๕๑๐ ๓.๔๓ ๑๓.๐ ๒๑.๖๗ ๑,๖๑๖,๓๐๐ ๑๐.๖๘ ๑๒.๐ ๒๔.๔๙ ๑,๔๘๓,๓๗๕.๒๙ ๑๑.๖๔ 



ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สิน และความ
มั่นคง 

๕.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรและภาครัฐ 

๑๑.๐ ๗.๕๙ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๖.๕๕ ๓.๐ ๕.๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ ๕.๒๗ ๓.๐ ๖.๑๒ ๗๙๓,๓๐๕.๐๐ ๖.๒๒ 

รวม ๑๔๕.๐   ๒๖,๘๗๒,๕๑๐   ๖๐.๐   ๑๕,๑๓๑,๔๐๐   ๔๙.๐   ๑๒,๗๔๗,๐๓๔.๙๙   
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งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ล าดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 ประปาหมู่บ้าน #1 
ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 5 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

3,560,000.00 บาท 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก #1 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

2,741,000.00 บาท 

 
1.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

การวางแผน 
 

อบต.นางิ้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม 
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ 
ฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้  
ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.นางิ้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2558 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

26 13,350,000.00 17 9,350,000.00 12 7,550,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 68 6,780,000.00 67 6,940,000.00 65 6,490,000.00 



คุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

16 4,060,000.00 15 3,490,000.00 15 4,880,000.00 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ
ความมั่นคง 

24 922,510.00 20 692,510.00 20 692,510.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและภาครัฐ 

11 1,760,000.00 9 450,000.00 8 250,000.00 

รวม 145 26,872,510.00 128 20,922,510.00 120 19,862,510.00 

19 
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
2.1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของต าบลนางิ้ว  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพื่อ

ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1.  เป็นแหล่งปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว เป็นหลัก 
2.  ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความสามัคคีกัน 
3.  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
4.  มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือกัน 
5.  มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ( เช่น ประเพณีฮิตสิบสองครองสิบส่ี, รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น) 
6.  มีทางหลวงชนบทท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก 
7.  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างท่ัวถึง 

 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ไม่มีระบบชลประทาน  พื้นท่ีการเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรนอกฤดู 
2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
4. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
5. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
6. เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 



7. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
8. รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น  ขณะท่ีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
9. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. มีหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นท่ีเพื่อติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล   
การเงินและการคลัง 

3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

5. ต าบลนางิ้วมีเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ  ได้สะดวก  
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2.2 ผลกระทบ 

เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากภาครัฐมีความล่าช้า   โครงการท่ีจะต้องด าเนินการ 
ในไตรมาสสุดท้ายจึงมีจ านวนมาก   ซึ่งไม่เป็นไปตามห้วงระยะท่ีก าหนด  บางโครงการจึงไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
  

 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3. ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  ไฟป่า 
4. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
5. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง  ราคา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไม่สามารถด าเนินการโครงการ
ตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ได้ท้ังหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก  และ



จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง  ประกอบกับ อบต. นางิ้วมีรายได้น้อย  ท าให้งบประมาณในการ
พัฒนามีอยู่อย่างจ ากัดแนวทางการแก้ไข  คือ  ควรให้มีเสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ  โดยใช้
งบประมาณเป็นตัวตั้ง  เพื่อไม่ให้โครงการมีจ านวนมากเกินไป  โดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  “ ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว        
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้างความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และการรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และส่งเสริมเกษตรกรรม

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ 

แรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล 



(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 

(1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5)  พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกการสนับสนุนการพฒันา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
         อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3)  การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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(5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 



(4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7)  ปรับปรุงการบริการจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
(1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4)  ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6)  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7)  ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ ท่ีมี   
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 
      ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก   

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน 
ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(1)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(2)  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

(1)  การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     และเป็นธรรม 
(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
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(3)  แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 



(4)  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5)  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
     เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6)  บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
(7)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
      ส่ิงแวดล้อม 
(8)  การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
(1)  การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
(2)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
       ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
(3)  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ 
       เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4)  การรักษาความมั่งคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย 
       ในเขตทางทะเล 
(5)  การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมาส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

 สังคมไทย 
(1)  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
       คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2)  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
(3)  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
(4)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6)  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 
       สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

(1)  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนส่ง 
(2)  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3)  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 



(4)  การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6)  การพัฒนาระบบน้ าประปา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(1)  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2)  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3)  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(1)  การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
(2)  การพัฒนาเมือง 
(3)  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(1)  ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า 
        และบริการของไทย 
(2)  พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
       อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
       เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
(3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น 
       ในภูมิภาค 
(4)  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ัง

ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9)  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10)  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 



แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด  (Vision) 

" ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" 
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พันธกิจ 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 

2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื 

3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมดยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและ 

เศรษฐกิจของภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2. การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพพื้นท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์  3. การพัฒนาด้านดารค้า การท่องเท่ียว การบริการ และการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน สู่ความเป็นกลางของภูมิภาค 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ า และ

จัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การป้องกันลดผลกระทบและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชาญากรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9. การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาระบบ และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น  
       ประจ าปี 2560-2564 

วิสัยทัศน์   

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”  
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พันธกิจ                                                                                                                                                      

1. เสริมสร้างชุมชนและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริหารและการ

ท่องเท่ียว 

5. พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครื่องข่ายการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลและเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
   



ประเด็นยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย   8  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

  อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  7   การพัฒนาการสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

  แข่งขัน – ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 44 แนวทาง การพัฒนา ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 

1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิ

ได้มาตรฐาน 

1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 

1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจรและการลด

อุบัติเหตุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

2.2  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

2.3  พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

2.4  พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เหมาะสม 



2.5  สนับสนุนชุมชน หน่วยงานผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความสะอาดของ

ครอบครัว ชุมชน(ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การก าจัดของเสีย) 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  7 แนวทางการพัฒนา             
 ดังนี้ 

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ 

      การพัฒนาเต็มศักยภาพ   

3.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง 

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการ 
กีฬา/นันทนาการเพื่ออกก าลังกาย 

3.4  ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ 
ประชาชน 

3.5  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12 ประการ 
3.6  เพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตท่ีดีเห็นคุณค่าตนเอง   
       และสังคม 
3.7  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น 
       ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  7  แนวทาง  ดังนี้ 

4.1  บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 

4.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 

4.5  สร้างสังคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม           
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท ตามศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์

เพื่อภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นท่ี 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การเสริมสร้างสุชภาวะ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง  ดังนี้ 

23.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 

23.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 

23.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเช่ือมโยงกับการ

ดูแลสุขภาพ 

23.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนารูปแบบการบริการ

ประชาชน 

23.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพื้นท่ี และพัฒนาระบบการส่งต่อ

ร่วมกับหน่วยบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้  

       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง  ดังนี้ 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเท่ียว 

7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  7   

แนวทาง  ดังนี้ 

 8.1  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน 

 8.2  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 



 8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มข้ึนและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
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 8.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

 8.5  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต  ส่ิงแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหล่ียม คสล.  ร่องระบายน้ า  

ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  

1.2 การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซม 

ภายในต าบล 

1.3 การส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า 

การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 

  2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 2.3 การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ 

   2.4  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

2.6 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนรุักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  

   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 

3.2 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 



3.3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 

   4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.1 การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

  4.2 การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

  4.3 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 5.2 การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

 5.3 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.3 เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบริการชุมชนและสังคมข้ันพื้นฐาน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

4. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ อย่างยังยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

2.4 ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 

2. มีการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4.  ประชาชนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 

 
2.5 กลยุทธ์ 

 2.5.1  การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหล่ียม คสล.  ร่องระบายน้ า   
ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  



 2.5.2  การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซม
ภายในต าบล 
 2.5.3  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า
การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 
 2.5.4  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.5.5  การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 2.5.6  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
 2.5.7  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 
 2.5.8  การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 2.5.9  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 2.5.10  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 
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 2.5.11  การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.12  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยนื 
 2.5.13  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 2.5.14  การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
 2.5.15  การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.5.16  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.5.17  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2.5.18  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
 2.5.19  การพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.20  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1.  การศึกษา  เป็นพื้นท่ีท่ีมีสถานศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เช่น  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   

2.  สาธารณสุข ต าบลนางิ้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนางิ้ว  ท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมท้ังมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนในพื้นท่ี 



3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  
ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 

4.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  
มีประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีท้องถิ่นที่
ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจ าจนถึงทุกวันนี ้

5.  การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และ
อาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

6. ผลผลิตทางการเกษตร  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ท าให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท าไร่มันสับ
ปะหลัง  ท าสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   
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7.  การท่องเที่ยว เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปเป็นป่าไม้  
ภูเขาและท่ีเนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีท่ีราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่ง
สามารถรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคง
ความเป็นชนบท   

8.   การพัฒนาแหล่งน้ า เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ    หลักท่ีผ่านต าบลนา
งิ้ว จ านวน  2  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จ านวน  11  แห่ง  สระน้ า  จ านวน  7  แห่ง  
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  จ านวน  7  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นจาก
งบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

9.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นท่ี บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี  1  และ บ้านนา
โพธิ์  หมู่ท่ี  7  จ านวน  1,283  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ท่ี  2  จ านวน  86  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ท่ี  3  จ านวน  30  ไร่ 
บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี   4  จ านวน  65  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี  จ านวน  42  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่ท่ี  6  



จ านวน  100  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดิน
สาธารณะหมู่ท่ี  1และ 7   เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

10.   การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
สถานท่ีและอาคารท่ีท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.1.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีดังนี ้
เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นใน

ภาพรวมของต าบลนางิ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 

1.  ด้านคนและสังคม 

1.1  การศึกษา 

จุดแข็ง   ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสถานศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา  และในอนาคตจะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มี
การให้บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   
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จุดอ่อน  หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน 
และขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายด้านการศึกษา 
 

โอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา  มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการร่วมกันพฒันาการศึกษา   
 

อุปสรรค  ปัจจัยด้านกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี 



ความชัดเจน  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีของ อบต.
นางิ้วได้อย่างเต็มศักยภาพ  และค่านิยมของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนอกเขตพื้นท่ี 
 

 1.2 กีฬา 

จุดแข็ง  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสนามกีฬาประจ าโรงเรียนในแต่ละแห่ง  ซึ่งใช้เป็น 
สถานท่ีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  กีฬาฟุตบอล  และมีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
 

จุดอ่อน  ถึงแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะมีสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน และมีนโยบายให้การ 
สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับด้านกีฬา  แต่ยังมีปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง  
และขาดแคลนผู้ฝึกสอนท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญในกีฬาบางประเภท 
 

โอกาส รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา   
 
อุปสรรค  การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา ยังขาดการประสานงานท่ีจะ 

ร่วมมือกันพฒันาในด้านการกีฬา  และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 
 
 1.3  สาธารณสุข  

จุดแข็ง 
 -  มีชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน 
 -  มีงบประมาณกองทุนส่งเสริมสุขภาพท่ีสนับสนุนในการด าเนินงาน 
 -  มีการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานท่ีสะดวกมากขึ้น 
 จุดอ่อน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านทันตกรรมประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ 
 -  มีปริมาณงานมากกว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 -  การบริการประชาชนยังไม่ท่ัวถึงและดีพอ  

โอกาส 
 -  มีเครือข่ายวิชาชีพ 
 -  มีการตรวจวัด ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ 
 -  มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
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 อุปสรรค 
 -  ต าแหน่งท่ีต้ังของโรงพยาบาลฯไม่กึ่งกลางในพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบดูแลรักษาประชาชน 
 - ระบบน้ าประปามีปัญหา 



 -  ห่างไกลจากตัวอ าเภอ 
 

 1.4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  และมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับได้รับความ
ร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง   
นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 
 

จุดอ่อน  ด้านข้อมูลพื้นฐาน ยังเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ประชาชนไม่เปิดเผย 
ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นจริงกับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ 
  
 โอกาส  รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชนพอเพียง เป็นต้น  มี
สวัสดิการให้กับคนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์  รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 
 

อุปสรรค  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีการอพยพแรงงานภายในหมู่บ้านไปท างานใน  
ต่างถิ่น  ท าให้เกิดปัญหาประชากรแฝง  เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีทางการก าหนดเนื่องจาก
เกิดการย้ายถ่ินฐานการท างานของผู้ปกครองบ่อย ๆ ส าหรับการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และคนชราไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
 

 1.5  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีท้องถิ่นที่ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจ า
จนถึงทุกวันนี ้

 จุดอ่อน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรและขาดการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณในเรื่องความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขาดการจัดต้ังกลุ่ม/
องค์กรในการสืบสานภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  และขาดสถานท่ีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
 
 โอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 อุปสรรค  สภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมจากต่างชาติ  การรับวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ตามกระแสนิยมท าให้ค่านิยมเปล่ียนไปจากประเพณีด้ังเดิม  มีความสนใจในวัฒนธรรมของไทยลดน้อยลง 
 

 1.6  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และอาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพ 

กู้ภัย , อปพร.  พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทา    สาธารณภัยต่างๆ 

 

 จุดอ่อน  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเป็นพื้นท่ีท่ีกว้าง ในการเกิดเหตุบางครั้งอาจไปถึง
สถานท่ีนั้นๆ ล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  และปัญหายาเสพติดท่ียังมีอยู่ในพื้นท่ี   
 
 โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  และพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 อุปสรรค  สภาพสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสินค้า
อุปโภคบริโภค และราคาน้ ามันมีราคาท่ีแพงมากขึ้น  อีกท้ังการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  จากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย  
วาตภัย เป็นต้น ซึ่งภัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 

 2.1  ผลผลิตทางการเกษตร 

 จุดแข็ง  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การท าการเกษตร  ท าให้
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท าไร่มันสับปะหลัง  ท าสวน
ต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   
 
 จุดอ่อน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ขาดแคลนบุคลากรหรือคณะกรรมการผู้ท่ีท าหน้าท่ี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารจัดการด้านการตลาด  ขาดแคลน
ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร   
 



 โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ในการแทรกแซง
ราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคาให้สูงขึ้น 
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 อุปสรรค  เกษตรมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนสูงขึ้น  แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรกลับมีราคา
ตกต่ า เป็นปัญหาท่ีเรื้อรัง    และการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  และมี
ปริมาณผลผลิตลดลงในทุกด้าน    เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก 

 
   2.2  การท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปเป็นป่าไม้  ภูเขาและท่ีเนินสูงเป็น
ส่วนใหญ่  มีท่ีราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถรองรับการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความเป็นชนบท   

จุดอ่อน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับด้านการท่องเท่ียว  
และสถานท่ีท่องเท่ียวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่าง
จริงจัง   รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยตรง 

โอกาส 
 ในพื้นท่ีต าบลนางิ้วมีสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้     
 
อุปสรรค 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเส้นทางการคมนาคมมีความคับแคบ  ถนนในต าบล
ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุง  และขาดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความสวยงาม  นอกจากนี้ยังขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะให้บริการนักท่องเท่ียว 
 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 3.1  การคมนาคมและการขนส่ง 

 จุดแข็ง 
  มีสถานท่ีและเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้หลายเส้นทาง 



 จุดอ่อน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   

 โอกาส 
 ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อุปสรรค 
 ระเบียบข้อกฎหมายไม่เอื้อต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไม่ท่ัวถึง 
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 3.2  การพัฒนาแหล่งน้ า 

 จุดแข็ง 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ (หนองน้ า , บ่อน้ า,ล าห้วย) ท่ีมาก  
มีแหล่งน้ าหลักท่ีผ่านต าบลนางิ้ว จ านวน  2  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จ านวน  11  
แห่ง  สระน้ า  จ านวน  7  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  จ านวน  7  แห่ง  
รวมท้ังมีแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

 จุดอ่อน 
 ขาดการศึกษา ส ารวจพื้นท่ีตามหลักวิชาการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว แหล่งเก็บกั๊ก
น้ าต้ืนเขิน  การบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ  เมื่อถึงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ า  จึงต้องมีการ
พัฒนาระบบการกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

 โอกาส 
 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 อุปสรรค 

 ในปัจจุบันต าบลนางิ้วประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย  จนเกิดภาวะน้ าท่วม  
และเกิดภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
 

 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง   



 ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีป่า
สาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นท่ี บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี  1 และ บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี  7  จ านวน  1,283  ไร่บ้านนา
ง้อง   หมู่ท่ี  2  จ านวน  86  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ท่ี  3  จ านวน  30   ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี   4  จ านวน  65  
ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี  จ านวน  42  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่ท่ี  6  จ านวน  100  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดินสาธารณะหมู่ท่ี  1และ 7   เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้
มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

 จุดอ่อน 
 การใช้สารเคมีด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใช้ส่ิงของท่ีฟุ่มเฟือย ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 โอกาส 
 ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งด าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้  สร้างความเข้าใจและสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ  และการ
ขาดความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน 
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 5.  ด้านการบริหารจัดการ 

  5.1   การพัฒนาองค์กร 

 จุดแข็ง  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มี
สถานท่ีและอาคารท่ีท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 

 จุดอ่อน  หน่วยงานยังขาดแคลนจ านวนบุคลากรการท างานท่ีเข้มแข็ง  เทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไม่สมบูรณ์ 

  

 โอกาส  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 อุปสรรค  ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่
สอดคล้องกับความเจริญของโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Anlysis   และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
มีเกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์  ความร้ายแรง
และความเร่งด่วน  ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนประกอบด้วยโอกาส และข้อจ ากัด ของปัญหาในแต่ละด้านของการพัฒนา ได้ดังนี้  

ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสท่ีมีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว   ดังนี้ 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการ 
แผนดิน มาตรา 77 (3) รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง่ตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 272 รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และมาตรา 274 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศ 
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2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 16 (4) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ 

ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีสร้างความ
ต่ืนตัว และสร้างแรงขับเคล่ือนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ปรับเปล่ียนบริบทการ
พัฒนาและ ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกาภิวัตน์  โดยการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
“ความรอบรู้” รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินชีวิต 

5.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลายหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง 

6.  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสท่ีมีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว   ดังนี้ 
 1.  อบต.นางิ้ว ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่ง 

และส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านต าบลนางิ้วเข้าสู่ตัวอ าเภอ และจังหวัดขอนแก่น 

 2.  ปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ครัวเรือนเกิดความไม่ปลอดภัย 

เส่ียงต่อภัยคุกคาม รวมทั้งความไม่มั่นคงในท่ีอยู่อาศัย 

 3.  ประชาชนในพื้นท่ีอพยพย้ายถ่ินหางานในพื้นท่ีอื่นๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี มี

ผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 4.  ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับระเบียบ 

กฎหมาย จึงเกิดความไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 5.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดการวิเคราะห์ฤดูการความต้องของตลาดกับพืชผลการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 

แนวทางการ
พัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถ 

ทางการแข่งขัน 

 

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การ

เสริมสร้าง

สุขภาวะ 

การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน – 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดกาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ    

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

การบริหารจัดการองค์กร

และภาครัฐ 

1. การส่งเสริมพัฒนางาน ก่อสร้าง  การปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  
ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  
2. การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซมภายในต าบล 
3. การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเร่ืองน้ าอุปโภค - 
บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าการเกษตรและการ
ปรับปรุงแหล่งน้ าพ้ืนที่ 

 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพ
และสามารถพ่ึงพาตนเองได ้
3. การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ 
4. การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐาน 
5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาส 
6. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  

 

 

1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความ
อุดมสมบูรณ์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรดินและ
ป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 
2. การสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 
3. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 

 

1. การป้องกันปัญหา
ช่วยเหลือ การลดผลกระทบ
ความเสียหายจากสาธารณ
ภัยและภัยธรรมชาต ิ
2. การป้องกันปัญหายาเสพ
ติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
เพ่ือขจัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
3. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 

1. การบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ภาครัฐและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การพัฒนาระบบการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากร
ในองค์กร 
3. การพัฒนาบริการ
ประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

 

การพัฒนา

การศึกษาและ

ศักยภาพพลเมือง 

การ

พัฒนาการ

เกษตรยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ

มั่นคงและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน 

การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

ภายใต้หลัก  

ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาการบริหาร

ภาครัฐ 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และสังคม มีคุณภาพชวิีต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

 

เป้าประสงค์ 

 ยท. 02 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

การบริหารจัดกาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ    

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างความ

มั่นคงและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

การบริหารจัดการองค์กร

และภาครัฐ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านงานบริการ
ชุมชนและสังคมขั้น
พื้นฐาน 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า
สาธารณะ แหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ 

 

ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

 

ส่งเสริมการมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ อย่างยังยืนและ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
รับผิดชอบต่อชุมชน 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมที่ด ี

 

ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างภาคี
เครือข่าย การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ 

 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภคให้มีอย่าง

ครบครัน 

มีการพัฒนาที่ย่ังยืนควบคู่ไปกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีรายได้และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  

ชุมชนมีความเข้มแขง็และมีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

 



 
 
 

 
 
                   

             
แนวทางการพฒันา 

1. การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุง
และซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ า  
ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  
2. การส่ งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการ
ซ่อมแซมภายในต าบล 
3. การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเร่ืองน้ า
อุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า
การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพ้ืนที่ 

 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
3. การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ 
4. การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
6. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน  

 

 

1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมี
จิตส านึก 
2. การสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
3. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 

 

 

1. การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ 
การลดผลกระทบความเสียหาย
จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาต ิ
2. การป้องกันปัญหายาเสพติดและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือขจัดความ
เดือดร้อนของประชาชน 
3. การรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

1. การบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ภาครัฐและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การพัฒนาระบบการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
บุคลากรในองค์กร 
3. การพัฒนาบริการประชาชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                
  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

1.การ
คมนาคม
ทางบกมี
ความ
สะดวก
รวดเร็ว  
และ
ปลอดภัย 
2.ประชาชน
มีสาธารณูป 
โภคพื้นฐาน 
อย่าง
เพียงพอใน
การ
ด ารงชีวิต 
 

-จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภค 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที่ หอ
กระจายข่าว และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

- จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ไฟฟ้า
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 2 สาย 
ปีละ 2 สาย 
 
ปีละ 1 สาย 
 
ปีละ 1 แหง่  
ปีละ 1 แหง่ 
 
ปีละ 1 แหง่ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 
1 – 7 
2. โครงการวางท่อส่งน้ าใน
ระบบน้ าประปาหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว หมู่ที่ 1 – 7 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ภายใน หมู่ที่ 1 – 7   
4. โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.  ภายในต าบลนางิ้วหมู่
ที่ 1 – 7   
5. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายใน หมู่ที่ 1 – 7 

6. โครงการก่อสร้างป้ายแนว
เขตนางิ้ว – โนนสมบูรณ์ 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระหมู่บ้านในต าบล 

8. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น
ห้วยเสือเต้นในต าบล 

กองช่าง ส านักปลัด 

 ยท. 03 



 9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ดอนปู่ตาในต าบล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

1.การ
คมนาคม
ทางบกมี
ความ
สะดวก
รวดเร็ว  
และ
ปลอดภัย 
2.ประชาชน
มีสาธารณูป 
โภคพื้นฐาน 
อย่าง
เพียงพอใน
การ
ด ารงชีวิต 
 

-จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภค 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที่ หอ
กระจายข่าว และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

- จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ไฟฟ้า
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 2 สาย 
ปีละ 2 สาย 
 
ปีละ 1 สาย 
 
ปีละ 1 แหง่  
ปีละ 1 แหง่ 
 
ปีละ 1 แหง่ 

10. โครงการซ่อมแซมปากท่อ

ห้วยอีบิด หมู่ที่  5 

11. โครงการซ่อมแซมบ่อ

บาดาลน้ าโยก หมู่ที่  1 - 7 

12. โครงการซ่อมแซมฝายน้ า

ล้นของบ้านดงเย็นหมู่ที่ 5 

13. โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
ป้าไม้และที่สาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล 

14. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
15. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 1–7  
16. โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าล าห้วยเสือเต้นในต าบล 

17. โครงการลานกีฬา

กองช่าง ส านักปลัด 

ยท. 03 



ส่องสว่างตาม
ถนนและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 7 

18. โครงการขยายเขตถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน
ต าบล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

1.การ
คมนาคม
ทางบกมี
ความ
สะดวก
รวดเร็ว  
และ
ปลอดภัย 
2.ประชาชน
มีสาธารณูป 
โภคพื้นฐาน 
อย่าง
เพียงพอใน

-จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภค 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภคและ

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที่ หอ
กระจายข่าว และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

- จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ไฟฟ้า
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 2 สาย 
ปีละ 2 สาย 
 
ปีละ 1 สาย 
 
ปีละ 1 แหง่  
ปีละ 1 แหง่ 
 
ปีละ 1 แหง่ 

19. โครงการก่อสร้าง
ไหล่ถนน คสล.หรือไหล่
ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 7 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางไปยังฝายบ้าน
โนนสวรรค์ 
21. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมเสริมเหล็ก (ท่อคอน
เวร์ิส) หมู่ที่ 1 – 7 

22. โครงการซ่อมแซมตาน้ า
ในฝายบ้านโนนสวรรค์  
23. โครงการจัดท าป้าย

กองช่าง ส านักปลัด 

ยท. 03 



การ
ด ารงชีวิต 
 

การเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว
ด้านหน้าที่ท าการ อบต.  
24. โครงการลานกีฬา  ด้าน
หน้าที่ท าการ อบต. 
25. โครงการก่อสร้างแหลง่
ท่องเที่ยวฝายหัวเหว 

26. โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่ออุปโภค – บริโภค
ภายใน หมู่ที่ 1 -7 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

1.การ
คมนาคม
ทางบกมี
ความ
สะดวก
รวดเร็ว  
และ
ปลอดภัย 
2.ประชาชน

-จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที่ หอ
กระจายข่าว และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

- จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ไฟฟ้า
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 2 สาย 
ปีละ 2 สาย 
 
ปีละ 1 สาย 
 
ปีละ 1 
แห่ง  
ปีละ 1 
แห่ง 

27. โครงการก่อสร้างป้อมยาม
ภายในหมู่ที่  3 บ้านโนนสวรรค์ 
28. โครงการก่อสร้างถนนเสริม

ผิวทางลาดยาง Asphaltic 

concrete หมู่ที่ 1 -7 

29. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 7   

กองช่าง ส านักปลัด 

ยท. 03 



มีสาธารณูป 
โภคพื้นฐาน 
อย่าง
เพียงพอใน
การ
ด ารงชีวิต 
 

บริโภค 
-จ านวนแหล่ง
น้ าอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

 
ปีละ 1 
แห่ง 

30. โครงการติดต้ังและซ่อมแซม

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของ

หมู่บ้านภายในต าบล 

31. โครงการก่อสร้างป้ายจราจร

ไฟฟ้าในต าบล 

32. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตรภายในหมู่ที่ 1 – 7 

33. โครงการก าจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ าในต าบล 

34. โครงการขยายบ่อน้ าซับบ้าน

โนนสวรรค์  

 
 
 

47 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ

แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษา

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

1. 
ประชาชน
มีอาชีพ 
และมี
รายได้

- ประชาชน
ในพื้นที่มี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
อาชีพเพื่อ

- จ านวน
การ
รวมกลุ่ม
อาชีพที่

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 

1. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กและจัดหาสื่อ

การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีของ อบต. 

3. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

ยท. 03 



คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

 

และ

ศักยภาพ

พลเมือง 

 

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนา

อย่างย่ังยืน 

 

เพียงพอ
แก่การยัง
ชีพ 
2. 
ประชาชน
มีงานท า
สามารถ
พึ่ง 
พาตนเอง
ได้ 
3. 
ประชาชน
มีกลุ่ม
อาชีพที่
เข้มแข็ง
และมี
แหล่ง
เงินทุน
หมุนเวียน 
 

- ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
มีการ
รวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

เพิ่ม
รายได้แก่
ประชาชน 

เพิ่มขึ้น  
จ านวน
ครัวเรือน
ที่
สามารถ
พึ่งพา
ตนเองได้ 

 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

ในโรงเรียนเขตต าบล 

4. โครงการจ้างเด็กนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

5. โครงการจ้างเหมารถรับสง่เด็กนักเรียนยากจนและ
ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
6. โครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
7. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต. 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การบริหาร

จัดการ

1. ประชาชน 
มีอาชีพ 

- ประชาชน
ในพื้นที่มี

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

1. จัดหาอาชีพ 
และที่ส่งเสริม

- จ านวน
การ

ปีละ 1 คร้ัง 
 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 
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คุณภาพคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

 

การศึกษาและ

ศักยภาพ

พลเมือง 

 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

และมี
รายได้
เพียงพอแก่
การยังชีพ 
2. ประชาชน  
มีงานท า
สามารถพึ่ง 
พาตนเองได้ 
3. ประชาชน 
มีกลุ่มอาชีพ  
ที่เข้มแข็ง  
และมีแหล่ง
เงินทุน
หมุนเวียน 
 

รายได้เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 
2.ฝึกอบรมการ
ท าอาชีพที่
สามารถพึ่ง 
พาตนเองได้ 
3. จัดให้
ประชาชนมี
กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและมี
แหล่งเงินทุน
หมุนเวียน 

 

รวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น  
จ านวน
ครัวเรือนที่
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

10. โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม)นักเรียนในเขตต าบล 

11. โครงการค่าจัดการศึกษา 

ค่าจัดการการเรียนการสอน 

(รายหัว) 

12. โครงการสนับสนุนกองทุน

แม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

13. โครงการส่งเสริมการผลิต

และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในต าบล 

หมู่ที่ 1 – 7 

14. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะอาชีพให้ประชาชนใน

ต าบล 

15. โครงการเสริมสร้างสินค้า

หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) 

16. โครงการสนับสนุนการออก
ร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ 

    49 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

ความกา้ว 
หน้าของ

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

ยท. 03 



ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(ตัวชี้วัดรวม) 61 62 63 64 กลยุทธ์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษาและ

ศักยภาพ

พลเมือง 

 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

1. ประชาชน
มีอาชีพ และ
มีรายได้
เพียงพอแก่
การยังชีพ 
2. ประชาชน
มีงานท า
สามารถพึ่ง 
พาตนเองได้ 
3. ประชาชน
มีกลุ่มอาชีพ
ที่เข้มแข็ง
และมีแหล่ง
เงินทุน
หมุนเวียน 
 

- ประชาชน
ในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 

- จ านวน
การ
รวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น  
จ านวน
ครัวเรือนที่
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

17. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง

กลุ่มเครือข่ายกลุ่มงานวิสาหกิจ

ชุมชน 

18. สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล

ให้มีสามารถบริหารจัดการและมี

ศักยภาพอย่างย่ังยืน 

19. จัดหาเมล็ดพันธ์พืช พันธ์ปลา 

และสัตว์เลี้ยงในราคาต้นทุนให้กับ

เกษตรกร 

20.จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และสารก าจัด
ยุ่งลาย 
21. จัดซื้อเคร่ืองพ่นยุ่งลายภายใน
ต าบล 
22. ฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในต าบล 
23. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพในต าบล 
24. รณรงคป์้องกันและควบคุม โรค
พิษสุนัขบ้าพื้นที่ต าบล 
25. สนับสนุนงานออกหน่วยเคลื่อน 
ที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในต าบล 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 
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ความเชื่อมโยง

กับแผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความกา้ว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษาและ

ศักยภาพ

พลเมือง 

 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

1. ประชาชน
มีอาชีพ และ
มีรายได้
เพียงพอแก่
การยังชีพ 
2. ประชาชน
มีงานท า
สามารถพึ่ง 
พาตนเองได้ 
3. ประชาชน
มีกลุ่มอาชีพ
ที่เข้มแข็ง
และมีแหล่ง
เงินทุน
หมุนเวียน 
 

- ประชาชน
ในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 

- จ านวน
การ
รวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น  
จ านวน
ครัวเรือนที่
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

26.เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานในต าบล 

27. ส่งเสริมการบริโภคเกลือผสม
ไอโอดีนในต าบล 

28.ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

และน้ าเสียภายในหมู่บ้าน 

29. สนับสนุนการแขง่ขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดภายใน

ต าบล 

30. กีฬาประเพณีสัมพันธ์ อบต.ใน

เขตอ าเภอเขาสวนกวาง 

31. กีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.   

32. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การ

กีฬาให้เด็กและเยาวชนในต าบล 

33. สนับสนุนการแขง่ขันกีฬาต้าน

ยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในต าบล 

34. ส่งเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุและผู้น า

ชุมชน 

 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

51 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ) 

 
ความเชื่อมโยง

กับแผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ์ 

ความกา้ว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
คุณภาพคน

และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษาและ

ศักยภาพ

พลเมือง 

 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

1. ประชาชน
มีอาชีพ และ
มีรายได้
เพียงพอแก่
การยังชีพ 
2. ประชาชน
มีงานท า
สามารถพึ่ง 
พาตนเองได้ 
3. ประชาชน
มีกลุ่มอาชีพ
ที่เข้มแข็ง
และมีแหล่ง
เงินทุน
หมุนเวียน 
 

- ประชาชน
ในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 

- จ านวน
การ
รวมกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้น  
จ านวน
ครัวเรือนที่
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

35. เสริมสร้างการออกก าลังเพื่อ

สุขภาพของผู้สูงอายุในต าบล 

36. ส่งเสริมจัดหาเครื่องออกก าลัง

ประจ าหมู่บ้านภาพในต าบล 

37. จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบลตลอด 24 ชม.               
38. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อัน

จ าเป็นต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

39. แจกเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในต าบล 
40. โครงการแจกเบี้ยยังชพี ผู้พิการ 
41. ช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร้อนส าหรับผู้ด้อยโอกาส         

ผู้ยากไร้ ขาดคนดูแล 

42. จัดงานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษาประจ าป ี

43. จัดงานประเพณีทอดเทยีนพรรษา

ประจ าป ี

44. จัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ าด า

หัวขอพรจากผู้สูงอายุ 

45. จัดตั้งศูนย์สืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ของต าบล 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

ยท. 03 



46. อนุรักษ์จารีตประเพณีฮิตสิบสอง

ครองสิบสี่ในต าบล 

52 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความกา้ว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

6

1 

6

2 

6

3 

64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และสิ่ง

แวดล้อ

เพื่อ 

การ

พัฒนา

อย่าง

ย่ังยืน 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนา

อย่างย่ังยืน 

 

มีการส่งเสริมการ

ปกป้องดูแลรักษา

พื้นที่ป่าไม้ ป่า

ชุมชน ป่าหัวนา 

ไม่ให้มีการบุกรุก

ท าลาย 

มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
จิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีการปกป้องดูแล

รักษาพื้นที่ป่าไม้ 

ป่าชุมชน ป่าหัวนา 

ในพื้นที่ 

มีการสนับสนุนให้
ประชาชนมี
จิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
1 

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
อาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้
แก่
ประชาชน 

จ านวนการ

ป้องกันดูแล

รักษาพื้นที่ป่า

ไม้ ป่าชุมชน 

ป่าหัวนา ใน

พื้นที่ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
สร้างจิตส านึก
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

ปีละ 1 คร้ัง 
ปีละ 2 คร้ัง 
 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
ปีละ 2 คร้ัง 
 
 

1. ปลูกและซ่อมแซม
ต้นไม้ในพื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ 
2. บ ารุงรักษาดูแลต้นไม้
ในพื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
ต าบลนางิ้ว 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและ
การฝึกอบรมการผลิตพลัง 
งานทดแทนใช้ในต าบล 
5. จัดหาถังทิง้ขยะหน้า
บ้าน 
6.ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการรณรงค์ลดและคัด
แยกขยะรีไซเคิล 
7. ฝึกอบรมค่ายเยาวชน

กองช่าง ส านัก
ปลัด 



รวมพลังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. การบริหารจัดการ
เก่ียวกับการก าจัดขยะ
ภายในต าบลนางิ้ว 

  53 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การ

เสริมสร้าง

ความมั่นคง

และความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง

และมี
ความสามารถ 
ทางการแข่งขัน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 
การ

เสริมสร้าง

ความมั่นคง

และ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 
 

-บริการ
ประชาชนและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน  
 -มีการ
ฝึกอบรม
พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 
-  มีการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

- จ านวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-  การ
ฝึกอบรม
พัฒนา
บุคลากร 
- ระบบและ
การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวดเร็วขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 

- จ านวน
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 
-  การ
ฝึกอบรม
พัฒนา
บุคลากร 
- ระบบและ
การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวดเร็วขึ้น 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

1. ฝึกอบรมและซ้อมแซมป้อง 
กันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในต าบล 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในต าบล 
4. ฝึกอบรม 1 ต าบล 1 ทีมกู้ชพี
กู้ภัย(OTOS)เพิ่มเติม 
5. ป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
6. กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
7. ฝึกอบรมและการทบทวน

กองช่าง ส านักปลัด 

ยท. 03 



ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-  มีการพัฒนา

ระบบและการ

บริการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลฯ 
8. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ 
เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
9. รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
10. จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติฯ 

54 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
 

ความเชื่อมโยง
กับแผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทาง 

การ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ์ 

ความกา้วห
น้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การ

พัฒนาการ

บริหาร

ภาครัฐ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

ภายใต้หลัก  

ธรรมาภิบาล 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การบริหาร

จัดการ

องค์กรและ

ภาครัฐ 

 
 

- การ
พัฒนางาน

บริการ
ประชาชน 

- การ
ส่งเสริม 

การมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 
- การ

ฝึกอบรม
และ

- มีกิจกรรม
การพัฒนางาน

บริการ
ประชาชน 
- มีกิจกรรม
การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
- มีกิจกรรม
การฝึกอบรม
และพัฒนา
บุคลากร 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

- ส่งเสริม 
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 
- ฝึกอบรม
และพัฒนา
บุคลากร 

- จ านวน
ประชาชน
ที่มีส่วน
ร่วมใน

กิจกรรม 
- จ านวนคร้ัง
ของการฝึก 
อบรมและ
พัฒนา
บุคลากร 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 2. การรณรงค์การช าระภาษีในท้องถิ่น 
3. การปรับปรุงแผนที่ภาษีในต าบล  นางิ้ว 
4. การส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 
5. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
ของข้าราชการ 
6. อบรม สัมมนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาฯ 
7. การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า หมู่บา้น อสม. 
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในต าบล 

กองช่าง ส านักปลัด 



พัฒนา
บุคลากร 
- การ
บริหาร
กิจการ

บ้านเมือง
ที่ดี 

- การบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

8. การเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
9. การฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน 
10.อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนประจ าปี 
11.การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในงานบริการ 



ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัต ิ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

2 การพัฒนารายได้ 
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิต
ด้านการเกษตรให้มี
คุณภาพ 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด 

3 การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองการศึกษา 
4 ส่งเสริมสาธารณสุข

และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด 

บริหารท่ัวไป รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด กองสวัสดิการสังคม 

5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 



และส่ิงแวดล้อม บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ทุกกอง 
บริหารท่ัวไป รักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัด ทุกกอง 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา                 56 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 49 73,799,000 49 73,799,000 49 73,799,000 49 73,799,000 196 295,196,000 

1.1 การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การ

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหล่ียม คสล.  

ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน    

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  

38 44,049,000 38 44,049,000 38 44,049,000 38 44,049,000 152 176,196,000 

1.2 การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขต 

ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

และการซ่อมแซมภายในต าบล 

4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 16 4,600,000 

1.3 การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเรื่อง 

น้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ 

แหล่งน้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ า

7 28,600,000 7 28,600,000 7 28,600,000 7 28,600,000 28 114,400,000 

แบบ ผ. 07 



พื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม 

60 9,890,000 60 9,890,000 60 9,890,000 60 9,890,000 240 39,560,000 

2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

13 2,515,000 13 2,515,000 13 2,515,000 13 2,515,000 52 10,060,000 

2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

11 400,000 11 400,000 11 400,000 11 400,000 44 1,600,000 

2.3 การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูล
ฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

21 1,385,000 21 1,385,000 21 1,385,000 21 1,385,000 84 5,540,000 

  2.4  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 

2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 8 2,400,000 

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ      4 4,580,000 4 4,580,000 4 4,580,000 4 4,580,000 16 18,320,000 



ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
2.6 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 

9 410,000 9 410,000 9 410,000 9 410,000 36 1,640,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

8 760,000 8 760,000 8 760,000 8 760,000 32 3,040,000 

3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมี

จิตส านึก 

3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 12 360,000 

3.2 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อ

รองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยนื 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 



 
3.3 การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม            

แบบบูรณาการ 

4 660,000 4 660,000 4 660,000 4 660,000 16 2,640,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

15 715,000 15 715,000 15 715,000 15 715,000 60 2,860,000 

4.1 การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลด
ผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติ 

4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 16 920,000 

4.2 การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 20 440,000 



4.3 การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 375,000 6 375,000 6 375,000 6 375,000 24 1,500,000 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 

12 930,000 12 930,000 12 930,000 12 930,000 48 3,720,000 

5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 12 1,320,000 

5.2 การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 20 1,880,000 

5.3 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 16 520,000 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

แบบ ผ. 01 



บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
ในต าบลนางิ้ว 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้ง

การปรับปรุง

ระบบประปา

ซ่อมแซม 

ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน

สามารถใช้อุปโภคบริโภค

ได้อย่างเพียงพอต่อความ

ต้องการ 

กองช่าง 

2. โครงการวางท่อส่งน้ าในระบบ

น้ าประปาหมู่บ้านในต าบลนา

งิ้ว หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อวางท่อส่งน้ าใน

ระบบน้ าประปา

หมู่บ้านในต าบล 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว 

ของการวาง

ท่อส่งน้ า 

ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน

สามารถให้บริการ

เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

แบบ ผ. 01 



บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน หมู่ท่ี 1 – 7   

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 

ของแต่ละหมู่บ้านใน

ต าบลนางิ้ว 

1 900,000 900,000 900,000 900,000 ระยะทาง

ก่อสร้างถนน 

คสล.  

มีถนน คสล. ในหมู่บ้าน 

ท่ีสามารถสัญจรได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4. โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล.  ภายในต าบลนางิ้ว  

หมู่ท่ี 1 – 7   

 

เพื่อด าเนินการซ่อมแซม

ถนน คสล. ของแต่ละ

หมู่บ้านในเขตต าบล 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางการ

ซ่อมแซมถนน 

คสล. ภายใน

ต าบลนางิ้ว 

ถนน คสล. ในหมู่บ้าน 

ของต าบลนางิ้วได้รับการ

ซ่อมแซมให้สามารถสัญจร

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างร่องระบาย

น้ าภายใน หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย

น้ าภายในหมู่ 

บ้านของต าบลนางิ้ว 

1 900,000 900,000 900,000 900,000 กว้าง * ยาว*ลึก

ของการก่อสร้าง

ร่องระบายน้ า 

มีการก่อสร้างร่องระบาย

น้ าตรงจุดท่ีมีปัญหาการ

ระบายน้ าภายในเขตต าบล 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างป้ายแนว 

เขตนางิ้ว – โนนสมบูรณ์ 

เพื่อก่อสร้างป้ายแนว

เขตนางิ้ว–โนนสมบูรณ์ 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนป้ายแนว

เขตนางิ้ว – โนน

สมบูรณ์ 

มีแนวเขตการปกครอง

ระหว่างต าบลท่ีชัดเจน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน แบบ ผ. 01 



-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบสระหมู่บ้านในต าบล 

เพื่อการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รอบสระหมู่บ้าน 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนาดพื้นท่ีท่ีได้รับ

การปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภายในต าบล 

สระหมู่บ้านได้รับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบ 

กองช่าง 

8. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น

ห้วยเสือเต้นในต าบลนางิ้ว  

เพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงฝายน้ าล้น

ห้วยเสือเต้น 

1 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนครั้งการ

ปรับปรุงซ่อมแซม 

ฝายน้ าล้นห้วยเสือเต้น

ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม 

กองช่าง 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ดอนปู่ตาในต าบลนางิ้ว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ดอนปู่ตาในต าบล 

1 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ดอนปู่ตาในต าบลมีการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองช่าง 

10. โครงการซ่อมแซมปากท่อห้วย

อีบิด หมู่ท่ี  5 

เพื่อซ่อมแซมปากท่อ

ห้วยอีบิด 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ 

ซ่อมแซม 

ปากท่อห้วยอีบิดได้รับ 

การซ่อมแซม 

กองช่าง 

 



63 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

11. โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลน้ าโยก หมู่ท่ี  1 - 7 

เพื่อซ่อมแซมบ่อ
บาดาลน้ าโยก 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ 
ซ่อมแซม 

บ่อบาดาลน้ าโยกได้รับ
การซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้ได้ 

กองช่าง 

12. โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นของบ้านดงเย็นหมู่ท่ี 5 

เพื่อซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นของบ้านดงเย็น  

1 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ 
ซ่อมแซม 

ฝายน้ าล้นของบ้านดงเย็น 
ได้รับการซ่อมแซมใช้งาน
ได้ 

กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
ป้าไม้และท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบ 
ป้าไม้และท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล 

1 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวของการ
ก่อสร้างรั้วรอบ 

มีการก่อสร้างรั้วรอบ 
ป้าไม้และท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างถนน 1 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางการ มีการก่อสร้างถนนลูกรัง กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



ลูกรังเพื่อการเกษตร ลูกรังการเกษตร ใน
ต าบล 

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ในต าบล 

ในต าบล   นางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

15. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
 หมู่ท่ี 1 – 7      
ในต าบลนางิ้ว  

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
เขตต าบลนางิ้วที่ช ารุด
เสียหาย 

1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางและ
ประมาณการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

มีการด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ถนน
ลูกรังท่ีช ารุดในเขต
ต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าล าห้วยเสือเต้น
ในต าบล 

เพื่อก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าล าห้วยเสือเต้นใน
ต าบล 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

มีการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าล าห้วยเสือ
เต้นในต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



17. โครงการลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา 
 เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดความกว้าง * 
ยาวของการก่อสร้าง
ลานกีฬา อบต.นางิ้ว 

มีการก่อสร้างลาน
กีฬา อบต.นางิ้ว 

กองช่าง 

18. โครงการขยายเขตถนน 
ลูกรังเพื่อการเกษตร
ภายในต าบลนางิ้ว 

เพื่อก่อสร้างไหล่ถนน
การเกษตรภายใน  
หมู่ท่ี 1 – 7 

1 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางการก่อสร้าง มีการขยายเขตถนน
ลูกรังเพื่อความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

กองช่าง 

65 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

19. โครงการก่อสร้าง

ไหล่ถนน คสล.หรือไหล่

ถนนลาดยาง ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อการก่อสร้างไหล่ 
ถนน คสล.หรือไหล่
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

1 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางการ

ก่อสร้าง 

มีการก่อสร้างไหล่ 
ถนน คสล.หรือไหล่

ถนนลาดยาง ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางไปยังฝาย
บ้านโนนสวรรค์ 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยางไปยังฝาย
บ้านโนนสวรรค์ 

1 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

มีการก่อสร้างถนนลาดยาง
ไปยังฝายบ้านโนนสวรรค์ 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมเสริมเหล็ก 
(ท่อคอนเวริ์ส)  
หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อก่อสร้างท่อเหล่ียม
เสริมเหล็ก 
(ท่อคอนเวริ์ส) 
หมู่ท่ี 1 - 7 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดการ
ก่อสร้างท่อ
เหล่ียมเสริม
เหล็ก 

มีการก่อสร้างท่อเหล่ียม
เสริมเหล็ก(ท่อคอนเวริ์ส)
ในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

22. โครงการซ่อมแซมตาน้ า
ในฝายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี  3 

เพื่อซ่อมแซมตาน้ า
ภายในฝายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ท่ี 3 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุท่ีใช้ใน
การซ่อมแซม 

มีการซ่อมแซมตาน้ า
ภายในฝายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 

 

66 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

แบบ ผ. 01 



23. โครงการจัดท าป้าย

องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้วด้านหน้าท่ีท า

การ อบต. นางิ้ว 

เพื่อจัดท าป้ายท่ีต้ัง

องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้วด้านหน้าท่ี

ท าการ อบต. นางิ้ว 

1 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดของป้ายท่ี

ก่อสร้าง หน้าท่ีท า

การองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางิ้ว 

มีป้ายท่ีต้ังองค์การ

บริหารส่วนต าบลนา

งิ้วด้านหน้าท่ีท าการ 

อบต. นางิ้ว 

ส านักปลัด 

24. โครงการลานกีฬา  ด้าน

หน้าท่ีท าการ อบต.นางิ้ว 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา 

คสล. ด้านหน้าท่ีท า

การ อบต.นางิ้ว 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดความกว้าง * 

ยาวของการก่อสร้าง

ลานกีฬา อบต.นางิ้ว 

มีการก่อสร้างลาน

กีฬา อบต.นางิ้ว 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวฝายหัวเหว 

เพื่อการก่อสร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวฝายหัวเหว 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพื้นท่ีการ

ก่อสร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวฝายหัวเหว 

มีการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวฝาย 
หัวเหว 

กองช่าง 

 

67 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

แบบ ผ. 01 



(โครงการ) 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

26. โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่ออุปโภค – 
บริโภคภายใน หมู่ท่ี 1 -7 

เพื่อขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่ออุปโภค – 
บริโภคภายใน  
หมู่ท่ี 1 -7 

1 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่ออุปโภค – 
บริโภคภายใน หมู่ท่ี 
1 -7 

มีการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่ออุปโภค 
– บริโภคภายใน 
หมู่ท่ี 1 -7 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างป้อม
ยามภายในหมู่ท่ี  3 
บ้านโนนสวรรค์ 

เพื่อก่อสร้างป้อมยาม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  3 
บ้านโนนสวรรค์ 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนก่อสร้างป้อม
ยามภายใน หมู่ท่ี  3 
บ้านโนนสวรรค์ 

มีการก่อสร้างป้อม
ยามภายใน หมู่ท่ี  3 
บ้านโนนสวรรค์ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน

เสริมผิวทางลาดยาง 

Asphaltic concrete  

หมู่ท่ี 1 -7 

เพื่อก่อสร้างถนนเสริมผิว

ทางลาดยาง Asphaltic 

concrete หมู่ท่ี 1 -7 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างถนน
เสริมผิวทางลาดยาง 
Asphaltic concrete 
หมู่ท่ี 1 -7  

ประชาชนบ้านนางิ้ว

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมามาก

ขึ้นในเส้นทางท่ี

ก่อสร้าง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาเมืองและชุมชน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. 01 



 1.2  แผนงานการส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซมภายในต าบล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

29. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตรให้ท่ัวถึง

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  

1 – 7  ของต าบลนางิ้ว 

เพื่อด าเนินการขยาย 

เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

ภายในหมู่ท่ี 1 – 7  

ของต าบลนางิ้ว 

1 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนการขยาย

เขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรใน 

ต าบลนางิ้ว 

มีการขยายไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรภายใน

ต าบลนางิ้ว  

กองช่าง 

30. โครงการติดต้ังและ

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะของหมู่บ้าน

ภายในต าบลนางิ้ว 

เพื่อติดต้ังและซ่อมแซม

ไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ ภายในเขต

ต าบลนางิ้ว 

1 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนการติดต้ัง

และซ่อมแซมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ

ในต าบล 

มีการติดต้ังไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะ ภายใน

ต าบลนางิ้ว 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างป้าย

จราจรไฟฟ้าในต าบล 

เพื่อก่อสร้างป้ายจราจร

ไฟฟ้าในต าบลนางิ้ว 

 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดการ

ติดต้ังป้ายจราจร

ไฟฟ้าในต าบล 

มีการด าเนินการติดต้ัง

ป้ายจราจรไฟฟ้าใน

ต าบล 

กองช่าง 

 

 

 

69 
แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.3  การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอปุโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

32. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

เพื่อการเกษตรภายใน

ต าบลนางิ้ว หมู่ท่ี 1 – 7 

 

เพื่อขุดเจาะบ่อ

บาดาลเพื่อ

การเกษตร 

1 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการขุดเจาะ

บ่อบาดาล 

มีการด าเนินการขุด

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร 

กองช่าง 

33. โครงการก าจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ า 

ในต าบลนางิ้ว 

 

เพื่อก าจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นท่ีท่ีด าเนินการ

ก าจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

มีการก าจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ตามแหล่งน้ าในต าบล 

กองช่าง 

 

34. โครงการขยายบ่อน้ าซับ 

บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี  3 

 

เพื่อขยายบ่อน้ าซับ 

บ้านโนนสวรรค์   

1 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนาดการขยาย

บ่อน้ าซับ 

มีการขยายบ่อน้ าซับ 

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  

กองช่าง 



 

 

70 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แผนงานการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

35. โครงการจัดนิทรรศการ

ผลงานเด็กและจัดหาส่ือ

การเรียนรู้ของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กอบต.นางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรม

นิทรรศการผลงานเด็ก

และจัดหาส่ือการ

เรียนรู้ของศูนย์พฒันา 

เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอบต.

นางิ้ว 

มีการจัดนิทรรศการ

ผลงานเด็กและจัดหา

ส่ือการเรียนรู้ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.นางิ้ว 

กอง

การศึกษา 

36. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปีของ อบต. นางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพเด็กและ

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีกิจกรรมท่ีสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. 01 



เยาวชน เยาวชนในต าบล 

37. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ใน
โรงเรียนเขตต าบลนางิ้ว 

เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  
ในโรงเรียน 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการ
เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน 

มีการเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  
ในโรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แผนงานการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

38. โครงการจ้างเด็กนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

เพื่อการจ้างเด็กนัก 
เรียนให้มีงานท าใน 
ช่วงปิดเรียนฤดูร้อน 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการจ้าง
นักเรียน 

มีการจ้างเด็กนักเรียน
ให้มีงานท าในช่วงปิด
เรียน 

กอง
การศึกษา 

39. โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กนักเรียนยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต. 

เพื่อจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กนักเรียนยากจน
และด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเด็กนักเรียน 
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กนักเรียนยากจน
และด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 01 



40. โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษา 
ดูงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการจัดการศึกษา 
ดูงานธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

กอง
การศึกษา 

41. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

เพื่อการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ 

มีการจัดกิจกรรมการ 
ปฐมนิเทศ/ประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

กอง
การศึกษา 

 

72 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แผนงานการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

42. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. นางิ้ว 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นท่ีการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นางิ้ว 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 01 



43. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและฯ 

มีการพัฒนาศักยภาพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

44. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)นักเรียนในเขต
ต าบลนางิ้ว 

เพื่อให้การสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
และในเขตต าบลนา 

1 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนเงินอุดหนุน มีการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)นักเรียนใน
เขตต าบลนางิ้ว 

กอง
การศึกษา 

45. โครงการค่าจัดการศึกษา 
ค่าจัดการการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
การศึกษา ค่าจัดการ
การเรียนการสอน  

1 170,000 170,000 170,000 170,000 จ านวนคนท่ีได้รับ
การจัดการศึกษา 
การเรียนฯ 

มีการจัดการศึกษา    
ค่าจัดการการเรียน  
การสอน (รายหัว) 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.2  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

แบบ ผ. 01 



46. โครงการสนับสนุนกองทุน

แม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร้างความรู้/

เข้าใจการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา

เสพติดแก่หมู่บ้าน 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมู่บ้านท่ี

ได้รับการสนับสนุน

โครงการในต าบล

นางิ้ว 

มีความรู้/ความเข้าใจ

ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
/พช. 

อ าเภอ 
เขาสวนกวาง 

47. โครงการส่งเสริมการผลิต

และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใน

ต าบลนางิ้ว หมู่ท่ี 1 - 7  

เพื่อการส่งเสริมการ

ผลิตและการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ในต าบลนางิ้ว 

หมู่ท่ี 1 - 7 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์และการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย ์

มีการผลิตและการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ในต าบล 

นางิ้ว หมู่ท่ี 1 - 7 

ส านักปลัด 

48. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะอาชีพให้ประชาชน

ในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะประชาชน

ภายในต าบลนางิ้ว 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนการฝึก 

อบรมเพิ่มทักษะให้

กลุ่มอาชีพ 

มีการฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะให้กลุ่มอาชีพ

ภายในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

 

74 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.2  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

แบบ ผ. 01 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

49. โครงการเสริมสร้างสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสินค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(OTOP) 

มีการเสริมสร้าง
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ส านักปลัด 

50. โครงการสนับสนุนการ
ออกร้านแสดงสินค้าของ
กลุ่มอาชีพ 

 

เพื่อสนับสนุนการ
ออกร้านแสดงสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนการสนับ 
สนุนการออก 
ร้านแสดงส้ินค้า 

มีการส่งเสริมการออก
ร้านสินค้าของกลุ่ม
อาชีพ 

ส านักปลัด 

51. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มงานวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อการส่งเสริมการ

สร้างเครือข่ายกลุ่ม

งานวิสาหกิจชุมชน 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเครือข่ายกลุ่ม
งานวิสาหกิจชุมชน 

มีการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มงาน
วิสาหกิจชุมชน 

ส านักปลัด 

 

75 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

แบบ ผ. 01 



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.2  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

52. โครงการสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพในต าบลให้มีสามารถ

บริหารจัดการและมี

ศักยภาพอย่างยั่งยืน 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพในต าบลให้มี

สามารถบริหารจัดการ

และมีศักยภาพอย่าง

ยั่งยืน 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มอาชีพใน

ต าบลให้มีสามารถ

บริหารจัดการและมี

ศักยภาพอย่างยั่งยืน 

มีการสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพในต าบลให้มี

สามารถบริหารจัดการ

และมีศักยภาพอย่าง

ยั่งยืน 

อบต. 
นางิ้ว 

53. โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์พืช 

พันธ์ปลา และสัตว์เล้ียงใน

ราคาต้นทุนให้กับเกษตรกร 

เพื่อการจัดหาเมล็ด

พันธ์พืช พันธ์ปลา 

และสัตว์เล้ียงในราคา

ต่ าให้กับเกษตรกร 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งการจัดหา

เมล็ดและพันธ์พืช

เพิ่มขึ้น 

มีการจัดหาเมล็ดพันธ์

พืช พันธ์ปลา และสัตว์

เล้ียงให้กับเกษตรกร 

ส านักปลัด 

 

 

 



76 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

54. โครงการจัดซื้อวัสดุเคมี 
ภัณฑ์และสารก าจัดยุ่งลาย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
ก าจัดยุ่งลาย 

1 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนวัสดุและสาร
ก าจัดยุ่งเพียงพอ 

มีการจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์และสาร
ก าจัดยุ่งลายเพียงพอ 

ส านักปลัด 

55. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น 
ยุ่งลายภายในต าบลนางิ้ว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
ยุ่งลายภายในต าบล
นางิ้ว 

1 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเครื่องพ่นยุง่
ลายท่ีจัดซื้อในต าบล
นางิ้ว 

อบต.นางิ้วมีเครื่อง
ส าหรับฉีดพ่นสาร
ก าจัดยุ่งลาย 

ส านักปลัด 

56. โครงการฉีดพ่นหมอกควัน
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
ให้ลดลง 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อยละผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในพื้นท่ี
ลดลง 

มีการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้ลดลง 

ส านัก
ปลัด/ 
รพ.สต. 
นางิ้ว 

แบบ ผ. 01 



57. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
ต าบลนางิ้ว 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ในต าบลนางิ้ว 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรมการ
ออกก าลังกายใน
ต าบลนางิ้ว 

มีการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพในต าบลนางิ้ว 

อบต.  
นางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

58. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พื้นท่ีต าบลนางิ้ว 

เพื่อด าเนินการพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในต าบลนางิ้ว 

1 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นท่ีลด
น้อยลง 

มีการด าเนินการพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์
อ าเภอฯ 

59. โครงการสนับสนุนงาน

ออกหน่วยเคล่ือนท่ีตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุในต าบล 

เพื่อสนับสนุนงาน

ออกหน่วยเคล่ือนท่ี

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 

1 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งการออก

หน่วยเคล่ือนท่ี 

มีการออกหน่วย

เคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพ 

ผู้สูงอายุในต าบลนางิ้ว 

ส านัก

ปลัด/รพ.

สต.นางิ้ว 

แบบ ผ. 01 



60. โครงการเฝ้าระวังโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบา- 
หวานในต าบลนางิ้ว 

เพื่อเฝ้าระวังโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานใน
ต าบลนางิ้ว 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนร้อยละ
ผู้ป่วยลดลง 

มีการเฝ้าระวังโรค
ความดันโลหิตสูง/
โรคเบาหวาน 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นางิ้ว 

61. โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือผสมไอโอดีน
ในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือผสม
ไอโอดีนในต าบล 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละการ
บริโภคเกลือผสม
ไอโอดีนในชุมชน 

มีการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือผสม 
ไอโอดีนในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 
รพ.สต. 
นางิ้ว 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

62. โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการรณรงค์ให้
ประชาชนก าจัดขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครั้งของการ
รณรงค์ให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยส่ิงปฏิกูล 

มีการรณรงค์ให้ก าจัด
ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
คกก.

หมู่บ้าน 

แบบ ผ. 01 



63. โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติดภายในต าบล
นางิ้ว 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ภายใน
หมู่บ้านของต าบล 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนการ 
สนับสนุนงานกีฬา 

มีการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นท่ี 

กอง
การศึกษา 

64. โครงการกีฬาประเพณี
สัมพันธ์ อบต.ในเขตอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา
ประเพณีสัมพันธ์ 
อบต.ในเขตอ าเภอ 

1 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนการจัดงาน
กีฬาอบต. 
ประเพณีสัมพันธ์  

มีการจัดกิจกรรมกีฬา
ประเพณีสัมพันธ์ 
อบต. ในอ าเภอฯ 

กอง
การศึกษา 

65. โครงการกีฬาสี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.  นางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.  นางิ้ว 

1 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกีฬา
สี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. นางิ้ว 

มีการจัดกิจกรรมกีฬา
สี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.  นางิ้ว 

กอง
การศึกษา 

79 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

แบบ ผ. 01 



66. โครงการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬาให้เด็ก
และเยาวชนในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬาให้
เด็กและเยาวชน 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น 

มีการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬาให้
เด็กและเยาวชน 

กอง
การศึกษา 

67. โครงการสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ของกลุ่มเยาวชนในต าบล

นางิ้ว 

เพื่อการสนับสนุน

การแข่งขันกีฬาต้าน

ยาเสพติดของกลุ่ม

เยาวชนในต าบล 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนการสนับสนุน

การแข่งขันกีฬากลุ่ม

เยาวชนในต าบล 

มีการสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติดของกลุ่ม

เยาวชนในต าบล 

กอง

การศึกษา 

68. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุและผู้น าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุ 
และผู้น าชุมชน 

1 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนส่งเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุและผู้น า
ชุมชน 

มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ 
และผู้น าชุมชน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

แบบ ผ. 01 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

69. โครงการเสริมสร้างการ
ออกก าลังเพื่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบลนางิ้ว 

เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการออก
ก าลังกายสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในต าบล 

1 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนการ
เสริมสร้างการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ในต าบล 

มีการเสริมสร้างการ
ออกก าลังกายเพื่อสุข 
ภาพของผู้สูงอายุใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

70. โครงการส่งเสริมจัดหา
เครื่องออกก าลังประจ า
หมู่บ้านภาพในต าบลนางิ้ว 

เพื่อส่งเสริมจัดหา
เครื่องออกก าลัง
ประจ าหมู่บ้านภาพ
ในต าบล 

1 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนเครื่องออก
ก าลังประจ าหมู่บ้าน
ภาพในต าบล 

มีการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังประจ า
หมู่บ้านภาพในต าบล
นางิ้ว 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

81 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ แบบ ผ. 01 



-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.4  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

71. โครงการจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลนางิ้ว   
ตลอด 24 ชม.               

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายตามโครงการ 
จัดระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ าต าบลนางิ้ว 
ตลอด 24 ชม.  
         

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความ

ช่วยเหลือทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน 

ตลอด 24 ชม.          

ประชาชนในพื้นท่ีมี

ความพึงพอใจใน

บริการความ

ช่วยเหลือทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน 

ตลอด 24 ชม.          

ส านักปลัด 

72. โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์อันจ าเป็นต่อการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์อันจ าเป็นต่อ
การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์อันจ าเป็น
ต่อการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์อันจ าเป็นต่อ
การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 ส านักปลัด 

 
 



82 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.5  แผนงานการสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

73. โครงการแจกเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุในต าบลนางิ้ว 

 

เพื่อแจกเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลนางิ้ว 

1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนรายท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

มีการแจกเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุในต าบล 

ส านักปลัด 
 

74. โครงการแจกเบ้ียยังชีพ 
ผู้พิการในต าบลนางิ้ว 

 

เพื่อแจกเบ้ียยังชีพผู้
พิการในต าบลนางิ้ว 

1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนรายท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

มีการแจกเบ้ียยังชีพ  
ผู้พิการในต าบล 

ส านักปลัด 
 

75. โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส     
ผู้ยากไร้  ขาดคนดูแล 

เพื่อการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส     
ผู้ยากไร้  ขาดคนดูแล 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีการช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  
ขาดคนดูแลในต าบล 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ. 01 



 
 
 

83 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.6  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

76. โครงการจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา

ประจ าป ี

เพื่อจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา

ประจ าป ี

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนการจัด

ประเพณีแห่เทียน 

มีการจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา 

กอง

การศึกษา 

77. โครงการจัดงานประเพณี

ทอดเทียนพรรษาประจ าปี 

เพื่อจัดงานประเพณี

ทอดเทียนพรรษา

ประจ าป ี

1 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนจัดประ 

เพณีทอดเทียน 

มีการจัดงานประเพณี

ทอดเทียนพรรษา 

กอง

การศึกษา 

78. โครงการจัดงานอนุรักษ์ เพื่อการอนุรักษ์ 1 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน มีการอนุรักษ์ กอง

แบบ ผ. 01 



ประเพณีรดน้ าด าหัวขอพร

จากผู้สูงอายุ 

ประเพณีรดน้ าด าหัว

ขอพรจากผู้สูงอายุ 

ประเพณีรดน้ าใน

ต าบลนางิ้ว 

ประเพณีรดน้ าด าหัว

ขอพรจากผู้สูงอายุ 

การศึกษา 

 

 

 

84 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.6  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

79. โครงการจัดต้ังศูนย์สืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง

เรียนรู้ของต าบลนางิ้ว 

เพื่อจัดต้ังศูนย์สืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

แหล่งเรียนรู้ของต าบล

นางิ้ว 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการใช้บริการ

ศูนย์สืบสานฯและ

แหล่งเรียนรู้ของ

ต าบล 

มีการจัดต้ังศูนยศู์นย์

สืบสานฯและแหล่ง

เรียนรู้ของต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



80. โครงการอนุรักษ์จารีต

ประเพณีฮิตสิบสองครอง 

สิบส่ีในต าบล 

เพื่ออนุรักษ์จารีต

ประเพณีฮิตสิบสอง

ครองสิบส่ีในต าบล 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการอนุรักษ์

จารีตประเพณีฮิตสิบ

สองครองสิบส่ีใน

ต าบลนางิ้ว 

มีการการอนุรักษ์จารีต

ประเพณีฮิตสิบสอง

ครองสิบส่ีในต าบล 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

85 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.1  แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

81. โครงการปลูกและซ่อมแซม 
ต้นไม้ในพื้นท่ีป่าสาธารณะ

เพื่อการปลูกและ
ซ่อมแซมต้นไม้ใน

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ีท่ีปลูก
และซ่อมแซมต้นไม ้

มีการปลูกและ
ซ่อมแซม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



ประโยชน์ในต าบลนางิ้ว พื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลนางิ้ว 

ในต าบลเพิ่มขึ้น ต้นไม้ในพื้นท่ีป่า
สาธารณะประโยชน์  

82. โครงการบ ารุงรักษาดูแล
ต้นไม้ในพื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลนางิ้ว 

เพื่อการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาต้นไม้ใน
พื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลนางิ้ว 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ใน
พื้นท่ีต าบลนางิ้ว 

มีการอนุรักษ์และ
บ ารุงต้นไม้ในพื้นท่ีป่า
สาธารณะประโยชน์
ต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

83. โครงการปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นท่ีต าบลนางิ้ว 

เพื่อการสร้างจิตส านึก
การรักษาพื้นท่ีป่า     
คูคลอง หนองน้ า 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งการ
รักษาพื้นท่ีป่า คู
คลอง หนองน้ า 

มีการการรักษาพื้นท่ี
ป่า คูคลอง หนองน้ า
ในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

 

 

 

86 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.2  แผนงานการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยัง่ยืน 

 

แบบ ผ. 01 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

84. โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และการฝึกอบรมการผลิต

พลังงานทดแทนใช้ภายใน

ต าบลนางิ้ว 

เพื่อการส่งเสริม

สนับสนุนและการ

ฝึกอบรมการผลิต

พลังงานทดแทนใช้

ภายในต าบลนางิ้ว 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

มีการส่งเสริม

สนับสนุนและการ

ฝึกอบรมการผลิต

พลังงานทดแทนใช้

ภายในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

87 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ ผ. 01 



3.3  แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

85. โครงการจัดหาถังท้ิงขยะ 
หน้าบ้านให้กับทุก
ครัวเรือนในต าบลนางิ้ว 

เพื่อจัดหาถังจัดเก็บขยะ
ท่ีหน้าบ้านให้กับทุก
ครัวเรือนในต าบล 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการจัดซื้อ 
ถังขยะในเขต 
พื้นท่ีต าบลนางิ้ว 

มีการจัดหาถังจัดเก็บ
ขยะให้กับทุกรัวเรือน
ในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

86. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการรณรงค์  
ลดและคัดแยกขยะรี
ไซเคิล  

เพื่อการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการรณรงค์ 
ลดและคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม 
 

มีการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการรณรงค์ 
ลดและคัดแยกขยะรี
ไซเคิล ต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

87. โครงการฝึกอบรมค่าย
เยาวชนรวมพลังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อการฝึกอบรมค่าย
เยาวชนรวมพลังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

มีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมค่ายเยาวชน
รวมพลังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ส านักปลัด 

88. โครงการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ภายในต าบลนางิ้ว 

เพื่อบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ภายในต าบลนางิ้ว 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 ปริมาณขยะ
ภายในต าบล 
นางิ้วลดลง 

มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ภายในต าบล 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน  

4.1  แผนงานการป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

89. โครงการฝึกอบรมและ

ซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย(การ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

เพื่อฝึกอบรมและซักซ้อม

แผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (การป้องกัน

และระงับอัคคีภัย) 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการ

ฝึกอบรมการ

ป้องกัน 

สาธารณภัย 

มีโครงการฝึกอบรม

และซักซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยในต าบล 

ส านักปลัด 

90. โครงการส่งเสริมศักยภาพ

ชุมชนด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

ต าบล 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ชุมชนด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ในต าบล 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนศักยภาพ 

ท่ีเพิ่มขึ้น 

มีการส่งเสริมศักยภาพ

ชุมชนด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน  

4.1  แผนงานการป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

91. โครงการการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้แก่

ราษฎรในต าบลนางิ้ว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การช่วยเหลือและ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้แก่ราษฎร

ในต าบลนางิ้ว 

1 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความช่วยเหลือ 

บรรเทาสาธารณภัย

พื้นท่ีอย่างทันท่วงที 

ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความช่วยเหลือ 

บรรเทาสาธารณภัย

อย่างท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

92. โครงการฝึกอบรม ๑ เพื่อเข้ารับการ 1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการฝึกอบรม ๑ ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



ต าบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัย 

(OTOS) เพิ่มเติม 

ฝึกอบรม ๑ ต าบล ๑ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 

เพิ่มเติม 

การฝึกอบรม 
ตามโครงการ 

ต าบล ๑ ทีมกู้ชีพ

กู้ภัย (OTOS)  

 

 

90 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.2  แผนงานการป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

93. โครงการป้องกันยาเสพติด 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อจัดท ากิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดตาม

นโยบายของรัฐบาล 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการจัด

กิจกรรมป้องกันฯ 

มีการจัดท ากิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.3  แผนงานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

แบบ ผ. 01 



94. โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน   

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
กิจกรรม 
ตามโครงการ 

มีกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   

ส านักปลัด 

95. โครงการฝึกอบรมและการ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

เพื่อจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและการ
ทบทวนสมาชิก อปพร.   

1 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฝึก 
อบรมและการ
ทบทวน อปพร 

มีโครงการฝึกอบรม
และการฝึกทบทวน
สมาชิกอปพร.  
 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.3  แผนงานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561     2562 2563     2564 

แบบ ผ. 01 



(บาท)   (บาท) (บาท)   (บาท) 

96. โครงการรณรงค์ป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
อุบัติเหตุใน
พื้นท่ีลดลง 
ช่วงปีใหม ่

มีการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลัด 

97. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนอุบัติ 
เหตุลดลงช่วง
สงกรานต์ 

มีการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ส านักปลัด 

98. โครงการจัดซื้อธงชาติและ
ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/พระบรมราชินี 
นาถ/สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

เพื่อจัดซื้อธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรตริะบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/
พระบรมราชินีนาถ /
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

1 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนธงชาติ
และธงตรา
สัญลักษณ์
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

มีการจัดซื้อธงชาติและ
ธงตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

แบบ ผ. 01 



5.1  แผนงานการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

99. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพื่อจัดท าโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละการ
จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

100. โครงการรณรงค์การช าระ
ภาษีในท้องถิ่น 

เพื่อการจัดท ากิจกรรม
รณรงค์การช าระภาษีใน
ท้องถิ่น 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนการ
รณรงค์การช าระ
ภาษีในท้องถิ่น 

มีการรณรงค์การ
ช าระภาษีในท้องถิ่น 

กองคลัง 

101. โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีในต าบลนางิ้ว 

เพื่อปรับปรุงแผนท่ีภาษี
ในต าบลนางิ้ว 

1 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษีใน
ท้องถิ่นมีเพิ่ม
มากขึ้น 

มีการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีในต าบลนางิ้ว 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

5.2  แผนงานการพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

102. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กร 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
ของบุคลากรในองค์กร 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมค่ายปฏิบัติ
ธรรมของ
บุคลากร 

มีโครงการฝึกอบรม
การเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมของบุคลากร 

ส านักปลัด 

103. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการท้องถิ่น 

1 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนข้าราชการ
ท่ีเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

มีโครงการฝึกอบรม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

104. โครงการอบรม สัมมนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อการอบรม สัมมนา
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

1 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
รับการอบรม
สัมมนา 

มีโครงการอบรม 
สัมมนาการ
ปฏิบัติงานของ

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

5.2  แผนงานการพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

105. โครงการศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน อสม. ตัวแทนกลุ่ม
ต่าง ๆในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการ ศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน อสม. ตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆในต าบลนางิ้ว 

1 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การศึกษาดูงาน 

มีโครงการ ศึกษาดู
งานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน อสม. 
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ
ในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 5.3  แผนงานการพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

106. โครงการเวทีประชาคม

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นภายในต าบลนางิ้ว 

เพื่อจัดเวทีประชาคม

หมู่บ้านรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ความต้องการของ

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

การจัดเวที

ประชาคม

หมู่บ้าน/ต าบล 

มีการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านรับ
ฟังความคิดเห็น 
 ข้อเสนอแนะความ
ต้องการของ

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



ประชาชนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน 

107. โครงการฝึกอบรมการ

ส่งเสริมกระบวนการจัดท า

แผนชุมชน   

เพื่อจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมการส่งเสริม

กระบวนการจัดท าแผน

ชุมชนในพื้นท่ีต าบล  

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ฝึกอบรมตาม

โครงการ 

มีการจัดท า

โครงการฝึกอบรม

การส่งเสริม

กระบวนการจัดท า

แผนชุมชนในพื้นท่ี

ต าบลนางิ้ว   

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 5.3  แผนงานการพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

108. โครงการ อบต. นางิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ อบต.

มีการจัดกิจกรรม ส านักปลัด 

แบบ ผ. 01 



เคล่ือนท่ีพบประชาชน

ประจ าป ี

 

โครงการ อบต. นางิ้ว

เคล่ือนท่ีพบประชาชน

ประจ าป ี

และได้รับบริการ  
จากโครงการ 

โครงการ อบต.  

นางิ้วเคล่ือนท่ีพบ

ประชาชนประจ าปี 

109. โครงการส ารวจความพึง

พอใจในงานการบริการ

สาธารณะ 

 

เพื่อการส ารวจความพึง

พอใจในการให้บริการ

สาธารณะขององค์กร 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจใน

งานด้านบริการ 

มีการส ารวจความ

พึงพอใจในการ

ให้บริการสาธารณะ

ขององค์กร 

ส านักปลัด 

 

 

 

 98 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาเมืองและชุมชน  

แบบ ผ. 02 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2  แผนงานการส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซมภายในต าบล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าของหมู่บ้านภายใน

ต าบลนางิ้ว 

 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าภายในเขต

ต าบลนางิ้ว 

1 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต่ า 

ในต าบล 

มีการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า ภายในต าบล 

นางิ้ว 

กองช่าง 

การไฟฟ้า 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

แบบ ผ. 02 



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1  แผนงานการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

1. โครงการอุดหนุนและ
สมทบอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในต าบลนางิ้ว 

เพื่ออุดหนุนและสมทบ
ให้เป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน. 

1 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนเงิน
อุดหนุน 

มีการอุดหนุน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน 
สพฐ. 

ในต าบล 
ศูนย์เด็กฯ 

2. โครงการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนเขตต าบลนางิ้ว 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
เขตต าบลนางิ้ว 

1 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน 

มีการอุดหนุน
โครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน 
สพฐ. 

ในต าบล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.2  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

3. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการฝึกอบรมการ
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตในต าบล 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีจัดการ
ฝึกอบรมใน
ต าบลนางิ้ว 

มีการฝึกอบรมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต
ภายในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 
 

พช. อ าเภอ 
เขาสวนกวาง 

 

4. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อเรียนรู้บทบาท
หน้าท่ีและ
ประสบการณ์ท างาน
เป็นกลุ่มของสตรี 

1 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของ
สตรีหมู่บ้าน/
ต าบล 

มีการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของ
สตรีในต าบล 

อบต. นา
งิ้ว 

พช. อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 

แบบ ผ. 02 



5. โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม

สตรีในต าบลนางิ้ว 

เพื่อการเรียนรู้และมี

ประสบการณ์ มีการ

บริหารจัดการกลุ่ม 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 7 

หมู่บ้าน 

มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนแก่กลุ่ม

อาชีพในต าบลนางิ้ว 

ส านักปลัด 

 

พช. อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

6. โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล 

เพื่อการอุดหนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

1 85,000 85,000 85,000 85,000 จ านวนเงินอุดหนุน
ให้หลักประกัน
สุขภาพ 

มีการอุดหนุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

ส านักปลัด กองทุน
หลัก 

ประกัน
สุขภาพ 

7. โครงการสนับสนุนการ
บริจาคโลหิตของ

เพื่อการสนับสนุน
การบริจาคโลหิตของ

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้ง
สนับสนุนการ  

มีการสนับสนุน
การบริจาคโลหิต

ส านักปลัด เหล่า
กาชาด 

แบบ ผ. 02 



กาชาดจังหวัด กาชาดจังหวัด บริจาดจังหวัด ของกาชาดฯ จังหวัด 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

1 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 

มีศักยภาพ
มาตรฐานงานบ
ริการาธารณสุข
มูลฐานมีคุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

คณะกรรม
การ 
อสม. 

9. โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา กลุ่ม ร.ร.
นางิ้ว 

เพื่อการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียน 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการจัดงาน
กีฬากลุ่ม 

มีการแข่งขันกีฬา
กลุ่ม ร.ร.นางิ้ว –
โนนสมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน 
ในต าบล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.5  แผนงานการสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

 

ท่ี 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

แบบ ผ. 02 



10. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เขาสวนกวาง
โครงการศูนย์
ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ติด
เช้ือ HIV   

เพื่ออุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอ
เขาสวนกวาง
โครงการ ศูนย์ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ 
HIV   

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนรายท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติด
เช้ือ HIV   

มีการด าเนินการ
ช่วยเหลือจากศูนย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ 
HIV   

ส านักปลัด 
 

ปกครอง
อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 

 
 
 
 
 
 

103 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.6  แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

แบบ ผ. 02 



11. โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญบั้งไฟใน
ต าบลนางิ้ว 

เพื่อสนับสนุนประเพณีบุญ
บั้งไฟในต าบลนางิ้ว 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนการ 
จัดประเพณี 
บุญบั้งไฟ 

มีการสนับสนุน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

กอง
การศึกษา 

คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน 

12. โครงการอุดหนุน
เทศกาล ไก่ย่างและของ
ดีอ าเภอ  เขาสวนกวาง 

เพื่อการอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีเทศกาลไก่ย่างและ
ของดีอ าเภอฯ 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงิน
อุดหนุน 

มีการอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีเทศกาลไก่
ย่างและของดี 
อ าเภอฯ 

ส านัก
ปลัด 

ปกครอง 
อ าเภอ 

เขาสวนกวาง 

13. อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเทศกาลงาน
ไหม ประเพณีผูกเส่ียว
และงานกาชาดจังหวัด 

เพื่อการอุดหนุนกิจกรรม
เทศกาลงานไหม ประเพณี
ผูกเส่ียวและงานกาชาด 

1 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเงินท่ี
อุดหนุน
กิจกรรม 

มีการอุดหนุน
กิจกรรมเทศกาลงาน
ไหม  
ประเพณีฯ 

ส านัก
ปลัด 

เหล่า
กาชาด
จังหวัด 

ขอนแก่น 

14. อุดหนุนโครงการจัดงาน
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบแผนรัฐพิธี 

เพื่อการอุดหนุนโครงการจัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบแผนรัฐพิธี 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม
วันส าคัญและ
งานรัฐพิธ ี

มีการอุดหนุน
โครงการจัดงานพิธี
เฉลิมพระเกียรติฯ
แบบแผนรัฐพิธี 

ส านัก
ปลัด 

ปกครอง
อ าเภอเขา
สวนกวาง 

 
104 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.2  แผนงานการป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

15. โครงการอุดหนุนศูนย์
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอฯ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ป้อง 
กันและปราบปราม 
ยาเสพติดของอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ
อุดหนุนศูนย์
ป้องกันและฯ 

มีการสนับสนุน
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดของ 
อ าเภอฯ 

ส านักปลัด ปกครอง

อ าเภอฯ 

16. โครงการอุดหนุนศูนย์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ
อุดหนุนศูนย์
ป้องกันและฯ 

มีการสนับสนุน
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดของ
จังหวัดฯ 

ส านักปลัด ป้องกัน

จังหวัด

ขอนแก่น 

17. โครงการ การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 

เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มีการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
 

สถานี

ต ารวจภูธร

อ าเภอฯ 

 

105 
แบบ ผ. 02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.2  แผนงานการป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

18. โครงการฝึกอบรม
แกนน าสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดในต าบล
นางิ้ว 
 

เพื่อการจัดฝึกอบรม
แกนน าสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดใน 
ต าบลนางิ้ว 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมแกนน า
สัมพันธ์ต้าน 
ยาเสพติด 

มีการจัดฝึกอบรม
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 
นางิ้ว 

ส านักปลัด 
 

สถานี
ต ารวจ 
ภูธร 

อ าเภอฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และความมั่นคง 

4.3  แผนงานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

19. โครงการส่งเสริม
ความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในเขตต าบล 
นางิ้ว 

เพื่อฝึกอบรม

อาสาสมัครต ารวจ

ชุมชนในทุกหมู่บ้าน 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วมอบรม

อาสาสมัคร

ต ารวจชุมชนใน

ทุกหมู่บ้าน 

มีการส่งเสริม

ความสงบ

เรียบร้อยและ

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
 

สถานี
ต ารวจภูธร
อ าเภอฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

5.2  แผนงานการพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 

(บาท) 

    2562 

  (บาท) 

2563 

(บาท) 

    2564 

  (บาท) 

20. โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอ
เขาสวนกวาง 

1 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการ

อุดหนุนศูนย์

ข้อมูลข่าวสารฯ 

มีการสนับสนุน

ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารอ าเภอฯ 

ส านักปลัด อปท. 

ในเขต
อ าเภอฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   

บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

1.  โครงการก่อสร้างลานกีฬา      
 เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า

1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์

มีลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า

กองช่าง 

แบบ ผ. 03 



ภายในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว หมู่บ้านในเขตต าบล ประจ าหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน 
2. โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางบ้านนาโพธิ์ 
ต าบลนางิ้ว เช่ือมกับบ้านค า
สมบูรณ์  ต าบลดงเมืองแอม   

เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและ
การสัญจรไปมาของ
ประชาชนสะดวก 

1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยางในต าบล
นางิ้ว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าการเกษตรและ
การสัญจร 

กองช่าง/
อบจ. 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เช่ือมต าบลศรี
สุขส าราญ ต าบลนางิ้ว 
ต าบลโนนสมบูรณ์  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านศรีสุขส าราญ – 
บ้านแสงสว่าง – บ้านโนน
สมบูรณ์ 

1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยางเช่ือม
ระหว่างต าบล 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าการเกษตรและ
การสัญจร 

กองช่าง/
อบจ. 

109 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   
บ่อบาดาล  (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

4. โครงการซ่อมแซมพร้อมบดอัดถนน
ลูกรัง ภายในเขตพื้นท่ีต าบลนางิ้ว 
ดังนี ้

เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมพร้อม
บดอัดถนนลูกรัง  

1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางและ

ปริมาณการ

ซ่อมแซมพร้อม

ถนนลูกรังใน
เขตพื้นท่ีต าบล
นางิ้วได้รับการ

กองช่าง 

อบจ. 

แบบ ผ. 03 



- สายนางิ้ว ไปแสงสว่าง 
- สายนางิ้ว ไปค าป่าเตย 
- สายนางิ้ว ไปโคกผักชี 
- สายนาง้อง ไปโคกกลาง 
- สายโนนสวรรค์ไปโคกกลาง 
- สายโนนสวรรค์ ไปฝายหมู่บ้าน 
- สายดงเย็น ไปห้วยอีบิด 
- สายขามป้อม ไปแสงสว่าง 
- สายขามป้อมไปศรีสุขส าราญ 
- สายนาโพธิ์ ไปบ้านค าแคน  
- สายนาโพธิ์ ไปดงน้อย 
- สายนาโพธิ์ไปค าสมบูรณ์ 

ตามรายการ
เส้นทางสาย 
ต่าง ๆในเขตพื้นท่ี
ต าบลนางิ้ว  
หมู่ท่ี 1 – 7  
 

บดอัดถนน

ลูกรังในเขต 

พื้นท่ีต าบล 

นางิ้ว หมู่ท่ี  

1 – 7  

ซ่อมแซมพร้อม
การบดอัดครบ
ทุกเส้นทาง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   
บ่อบาดาล  (ต่อ) 
 

แบบ ผ. 03 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางิ้ว-โคกผักชี  หมู่ท่ี 
1 ต าบลนางิ้ว  เช่ือมต าบล
โนนสมบูรณ์  อ าเภอเขา
สาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้าน   นางิ้ว - 
โคกผักชี  หมู่ท่ี 1 
ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์ 

1 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 ถนนกว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  900  เมตร  หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม.  
ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50  เมตร 

ประชาชนท่ี
สัญจรสายทาง
บ้านนางิ้ว-โคก
ผักชีได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนาง้อง-ค าคอกควาย 
หมู่ท่ี 2ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอ
เขาสาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาง้อง -  
ค าคอกควาย หมู่ท่ี  
2 ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์   

1 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 ถนนกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 900 เมตร หนา  
0.15  เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
3,600  ตารางเมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50  เมตร  

ประชาชนท่ี
สัญจรสายทาง 
สายบ้านนา
ง้อง-ค าคอก
ควายได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

แบบ ผ. 03 



-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   
บ่อบาดาล  (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแสงสว่าง หมู่ท่ี 4 
ต าบลนางิ้ว  เช่ือมต าบล
โนนสมบูรณ์  อ าเภอเขา
สาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแสงสว่าง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลนางิ้ว  
เช่ือมต าบลโนน
สมบูรณ์   

1 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 ถนนกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  900  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  3,600  
ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร   

ประชาชนท่ีสัญจร
สายทาง 
บ้านแสงสว่าง 
ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์ 
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

8. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านดงเย็น-ห้วยอีบิด หมู่
ท่ี 5 ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอ
เขาสาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงเย็น-ห้วย
อีบิด หมู่ท่ี 5ต าบล
นางิ้ว  เช่ือมต าบล
โนนสมบูรณ์   

1 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 ถนนกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 700 
เมตร  หนา  0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,800  
ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  

ประชาชนท่ีสัญจร
สายทางบ้านดง
เย็นห้วยอีบิด 
ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์  
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 



0.50  เมตร   
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-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและซอ่มแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน้ า  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน   
บ่อบาดาล  (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

9. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านขามป้อม-หัวเหว  หมู่
ท่ี 6 ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอ
เขาสาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขามป้อม -
หัวเหว  หมู่ท่ี 6 
ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์ 

1 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 ถนนกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  900  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  3,600  
ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  
0.50  เมตร   

ประชาชนท่ีสัญจร
สายทางบ้านขาม
ป้อม-หัวเหว  
ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลโนนสมบูรณ์ 
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

10. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนาโพธิ์-ค าแคน  หมู่ท่ี  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาโพธิ์-ค า

1 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนนกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  720  
เมตร  หนา  0.15  

ประชาชนท่ีสัญจร
สายบ้านนาโพธิ์-
ค าแคน  หมู่ท่ี  7 

กองช่าง 
อบจ. 

แบบ ผ. 03 



7 ต าบลนางิ้ว  เช่ือมต าบล
ดงเมืองแอม  อ าเภอเขา
สาวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น   

แคน หมู่ท่ี 7 ต าบล
นางิ้ว  เช่ือมต าบล 
ดงเมืองแอม   

เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  3,600  
ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  
0.50  เมตร   

ต าบลนางิ้ว  เช่ือม
ต าบลดงเมืองแอม 
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.3  การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอปุโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
ภายในหมู่ท่ี 1 – 7 ของ
ต าบลนางิ้ว  

เพื่อด าเนินการขุด
ลอกแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
ภายในหมู่ท่ี 1 -7 
ต าบลนางิ้ว 

1 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการขุดลอก
แหล่งน้ าอุปโภค –
บริโภคในต าบล   
นางิ้ว 

แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคไม่ต้ืนเขิน
สามารถเก็บกักน้ าใน
ปริมาณมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

2. โครงการขุดลอกห้วยอี
บิด บ้านดงเย็น หมู่ท่ี  5 

เพื่อด าเนินการขุด 1 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณการขุดลอก ห้วยอีบิดไม่ต้ืนเขินเก็บ
กักน้ าได้มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

แบบ ผ. 03 



 ลอกห้วยอีบิด ห้วยอีบิด  

3. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่หนองผือ  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อการก่อสร้างฝาย
ชลประทาน 

1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ขนาดการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ า 

มีการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่ในบ้าน
นาโพธิ ์

กองช่าง 
อบจ. 

ชลประทาน 

4. โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นในล าห้วยเสือเต้นบ้าน
นาโพธิ์  

เพื่อก่อสร้างฝายน้ า
ล้นในล าห้วยเสือเต้น    
หมู่ท่ี  7 

1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

มีการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นในล าห้วย 
เสือเต้น 

กองช่าง 
อบจ. 

ชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.3  การส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอปุโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

    2562 
  (บาท) 

2563 
(บาท) 

    2564 
  (บาท) 

5. โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าแบบคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
หนองผือ บ้านนาโพธิ์   
หมู่ท่ี 7 

เพื่อการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กหนองผือ
ของบ้านนาโพธิ์  
หมู่ท่ี  7 

1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขนาดการก่อสร้าง 
ฝายชะลอน้ าแบบ
คอนกรีตเสริม
เหล็กหนองผือ 

มีการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนองผือบ้านนาโพธิ์  

กองช่าง 
อบจ. 

ชลประทาน 

แบบ ผ. 03 



6. โครงการขุดลอกล าห้วยเสือ
เต้นจากบ้านนางิ้ว – ส้ินสุด
ล าห้วยเสือเต้นท่ีหมู่ท่ี 7 
ระยะทาง 3 ก.ม. 

เพื่อขุดลอกล าห้วยเสือ
เต้นจากบ้านนางิ้ว – 
ส้ินสุดล าห้วยเสือเต้น 
หมู่ท่ี 7  ระยะทาง 3 
ก.ม. 

1 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ระยะทางการขุด
ลอกล าห้วยเสือเต้น 

ล าห้วยเสือไม่ต้ืน
เขินและสามารถ
เป็นแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรกรรมใน
พื้นท่ีอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบจ. 

ชลประทาน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น 1 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ. 08 



หมอกควัน  
 

2. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ครุภัณฑ์ กีฬาและ
นันทนาการ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย 

1 350,000 350,000 350,000 350,000 กองการศึกษา 

 


