
แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจร กอ่สร้างถนน คสล. 3,623,000 3,623,000 3,623,000 3,623,000 3,623,000 มีถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายโคกพอก ต.นาสิงห์ มีความสะดวก กว้าง 5 ม.ยาว1,417 ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกใน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร

จ านวน 1 สาย
2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจร กอ่สร้างถนน คสล. 3,623,000 3,623,000 3,623,000 3,623,000 3,623,000 มีถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบ้านทรายทอง ม.5 - มีความสะดวก กว้าง 5 ม.ยาว1,417 ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกใน
ถ้ าน้อยน้ าทิพย์ ต.นาสิงห์ ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ จ านวน 1 สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อการสัญจร กอ่สร้างสะพาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง
เพื่อการเกษตร ม.3 ต.นาสิงห์ มีความสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. ความสะดวกใน
- หมู่ที่ 3 ต.นาสะแบง ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ สูง 4 ม. การสัญจร
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ จ านวน 1 แห่ง

4 โครงการขุดลอกอา่ง เพื่อพัฒนาอา่งเกบ็น้ า กว้าง140 ม. - ๓,๒๙๕,๐๐๐ ๓,๒๙๕,๐๐๐ ๓,๒๙๕,๐๐๐ ๓,๒๙๕,๐๐๐ จ านวนแห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว กองช่าง
เกบ็น้ าห้วยเกบิ ให้เป็นสถานที่ท่อง ยาว 216 ม. ที่สวยงาม 

เที่ยว ลึก 4 ม.
จ านวน 1 แห่ง

5 โครงการขุดลอกหนอง แกป้ัญหาแหล่ง พื้นที่ 25 ไร่ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่ง มีปริมาณน้ าเพียง กองช่าง
บุ่งคล้า ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง พอต่อการอปุโภค

บริโภค และการ
เกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อการสัญจร กอ่สร้างถนน คสล. 2,000,000 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มีถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล.สายหนองแฮ่ มีความสะดวก กว้าง 4 ม.ยาว1,000 ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกใน

ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
จ านวน 1 สาย

7 โครงการขุดลอก เพื่อกกัเกบ็น้ าส าหรับ ขุดลอก กว้าง 50 ม. - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่ง มีปริมาณน้ าเพียง กองช่าง
หนองสระหลวง หมู่ที่ 5 อปุโภคบริโภค ยาว 240 ม. ลึก3 ม. พอต่อการอปุโภค

จ านวน 1 แห่ง บริโภค
8 โครงการขุดลอกหนองแฮ่ เพื่อกกัเกบ็น้ าส าหรับ กว้าง 143 ม. - ๒,๒๕๘,๐๐๐ ๒,๒๕๘,๐๐๐ ๒,๒๕๘,๐๐๐ ๒,๒๕๘,๐๐๐ จ านวนแห่ง มีปริมาณน้ าเพียง กองช่าง

อปุโภคบริโภค ยาว 165 ม. พอต่อการอปุโภค
ลึก 3 ม. บริโภค
จ านวน 1 แห่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจร กอ่สร้างถนน คสล. - ๗,๓๔๖,๐๐๐ ๗,๓๔๖,๐๐๐ ๗,๓๔๖,๐๐๐ ๗,๓๔๖,๐๐๐ มีถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายโคกมน มีความสะดวก กว้าง 4 ม.ยาว1,000 ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกใน

ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
จ านวน 1 สาย

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 4- 5 ม. - 800,000 800,000 800,000 800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 400 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกพารา หมู่ที่ 5 ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
สายถ้ าน้อยน้ าทิพย์

11 โครงการปรับปรุงเสริมผิว เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม. - 8,260,000 8,260,000 8,260,000 8,260,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
จราจรแอลฟัลท์ ถนนสาย มีความสะดวก ยาว 4,300 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
นาสิงห์ - นาทราย ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร

จ านวน 1 สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 4 ม. - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 1,200 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกพารา หมู่ที่ 4 ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
เชื่อม หมู่ที่ 6 จ านวน 1 สาย

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 4 ม. - ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ผิวจราจรยางพารา มีความสะดวก ยาว 630 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
สามแยกศรีวิไลภูทอก-บ้าน จ านวน 1 สาย
นาสิงห์ หมู่ที่ 3
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ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม. - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ผิวจราจรยางพารา มีความสะดวก ยาว 700 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
บ้านนาสิงห์สาครเชื่อมบ้าน จ านวน 1 สาย
ทรายทอง หมู่ที1่-หมู่ที่ 5

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม. - ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ผิวจราจรยางพารา มีความสะดวก ยาว 1,070 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
บ้านทรายทองไปบ้าน จ านวน 1 สาย
หนองจิก หมู่ที่ 5
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แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 4-5 ม. - 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ผิวจราจรยางพารา มีความสะดวก ยาว 1,990 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
บ้านนาสิงห์รุ่งเรืองเชื่อมบ้าน จ านวน 1 สาย
ทรายทอง หมู่ที5่ หมู่ที่ 8

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม. - 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 1,300 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกพารา หมู่ที่ 1 ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
เชื่อมหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 จ านวน 1 สาย

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 4 ม. - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน
แอลฟัลท์ติกพารา หมู่ที่ 2 ปลอดภัยลดอบุัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร
เชื่อมหมู่ที่ 6 จ านวน 1 สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อเป็นสถานที่ กอ่สร้างสนามกฬีา - 5,600,000 ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่ง ประชาชนมีสถาน กองช่าง
โซนนาสิงห์ ออกก าลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ออกก าลังกาย

แข่งขันกฬีาของ 16,000 ตรม. และแข่งขันกฬีา
ประชาชน จ านวน 1 แห่ง

20 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อเป็นสถานที่ กอ่สร้างสนามกฬีา - 5,600,000 ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่ง ประชาชนมีสถาน กองช่าง
โซนนาทราย ออกก าลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ออกก าลังกาย

แข่งขันกฬีาของ 16,000 ตรม. และแข่งขันกฬีา
ประชาชน จ านวน 1 แห่ง

21 โครงการกอ่สร้างสถานี เพื่อให้มีสถานพยาบาล กอ่สร้างอาคาร - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนหลัง ประชาชนมี กองช่าง
อนามัยโซนนาสิงห์ บริการประชาชน จ านวน 1 หลัง สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน

รวม 21 โครงการ 15,746,000 70,465,000 70,465,000 70,465,000 70,465,000 70,465,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานการพาณิชย์

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถังกรองน้ าประปา เพื่อให้สามารถผลิต กอ่สร้างถังกรองน้ า - 950,000 - - - จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ผิวดิน หมู่ที่ 5 น้ าประปาที่สะอาด ผิวดินขนาด 10 ล.บม. ประปาสะอาดใช้

และมีปริมาณเพียงพอ /ชม. อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของ จ านวน 1 แห่ง
ประชาชน

2 โครงการกอ่สร้างระบบ เพื่อผลิตน้ าประปา กอ่สร้างระบบประปา - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 3 ให้มีปริมาณเพียงพอ ขนาดใหญ่ จ านวน ประปาใช้อย่าง
(ฝายห้วยทราย-หนองบ่อ) ต่อความต้องการของ 1 แห่ง เพียงพอ

ประชาชน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานการพาณิชย์

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างระบบ เพื่อผลิตน้ าประปา กอ่สร้างระบบประปา - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 5,7 ให้มีปริมาณเพียงพอ ขนาดใหญ่ จ านวน ประปาใช้อย่าง

ต่อความต้องการของ 1 แห่ง เพียงพอ
ประชาชน

รวม 3 โครงการ - ๑๐,๙๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังและ ติดต้ังกล้องวงจรปิด - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนการ ประชาชนใน สนง.ปลัด
(CCTV) ป้องกนัปัญหาการกอ่ แบบภายนอกอาคาร เกดิปัญหาการต าบลและพื้นที่

อาชญากรรม ปัญหา พร้อมอปุกรณ์ห่อหุ้ม กอ่อาชญากรรมใกล้เคียงได้รับ
ยาเสพติด ปัญหาการ กล้องและเคร่ือง การลักทรัพย์ ความปลอดภัยใน
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ บันทึกภาพตามจุด และภัยต่างๆ ชีวิตและทรัพย์สิน

เส่ียง ลดลง

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 2

องค์การบริหารสว่นต าบลนาสงิห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


