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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน......ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมบุญ ประชาชน 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส่งเสริมบุญ ส่งเสริมบุญ กองการ

งานบุญประเพณี ประเพณีในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ประเพณีในหมู่บ้าน ประเพณีในหมู่บ้าน ศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประชาชน 20,000 - - -  - ส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุน ,,

(หมอสูต,หมอพื้นบ้าน) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1,9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 โครงการงานประเพณี เพื่อส่งเสริมบุญ ในเฃตตําบลนาโส่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมบุญ เพื่อรักษา ,,

บุญบั้งไฟตําบล ประเพณีในตําบล ประเพณีภายใน สืบทอด

ตําบลนาโส่ ประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน.......การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด เพื่อจัดกิจกรรมวัน เพื่อให้นักเรียนมี  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ กองการ

กิจกรรมวันสําคัญ สําคัญทางศาสนาและ ประสบการณ์ใน นักเรียนปฐมวัย และเข้าใจถึงความ ศึกษาฯ

วัฒนธรรม ประเพณี การเรียนรู้เข้าใจและ มีส่วนร่วมในการ สําคัญของวัน

วันสําคัญชาติกิจกรรม เห็นวามสําคัญของ อนุรักษ์ ต่างๆ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันสําคัญต่างๆเพื่อ ศิลปวัฒนธรรม

ปลูกฝั่งให้นักเรียน ประเพณีไทย

รู้จักการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก เด็กได้รับประสบ กองการ

ตามเป้าหมายของ ก่อนวัยยเรียน ปฐมวัยรู้จักคิด การณ์เรียนรู้ ศึกษา

หลักสูตรการศึกษา ตําบลนาโส่ จากการเรียนรู้ โดยตรงพัฒนา

ปฐมวัย ด้วย อารมณ์จิตใจและ

ประสบการณ์ สติปปัญญา

3 ปรับปรุง/จัดซื้อ/วัสดุอุปกรณ์/สื่อ/ ,, ในเขตตําบลนาโส่ 20,000 20,000 20,000 20,000  - ,, ,, ,,

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาโส่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562

งบประมาณและที่ผ่านมา

25652563 2564
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กในตําบลมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนของ นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาโส่ พัฒนาที่สมวัย ตําบลนาโส่ นักเรียนที่ได้รับ ร่างกายที่สมบูรณ์

อาหารเสริม แข็งแรง

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ,, ,, 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 ,, ,, กองการศึกษา

โรงเรียน5 โรงเรียน,

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ในเขตตําบลนาโส่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เพื่อให้ประชาชม กองการศึกษา

การออกกําลังกาย ประชาชน ในตําบลมีสุขภาพ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม แข็งแรง

7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ทุกส่วน ,, 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนได้ร่วม กองการศึกษา

ตระหนักถึง ที่เข้าร่วม ทํากิจกรรม

ความสําคัญของเด็ก กิจกรรม ร่วมกัน

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายๆ โรงเรียนและศูนย์  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมี กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในเขต ที่เข้าร่วม ประสิทธิภาพ

ตําบลนาโส่ กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น

2565

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563 2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

13 โครงการตามรอยพ่อแบบเศรษฐกิจ เพื่อให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 20,000    -  -  -  - รอ้ยละของนักเรียน นักเรียนเกิด กองการ

พอเพียง เกิดทักษะและ บ้านนาโส่ มีความรู้เพิ่มขึ้น ทักษะและมี ศึกษาฯ

มีความคิดสร้างสรรค์ และนําความรู้ ความคิด

ไปใช้ในชีวิต สร้างสรรค์

14 โครงการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เพื่อให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 20,000    -  -  -  - ,, นักเรียนนําไป ,,

เพื่ออาหารกลางวัน นําไปประกอบอาชีพ โสกท่าลาดพัฒนา ประกอบอาชีพ

และสร้างรายได้ และสร้างรายได้

15 โครงการเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 20,000    -  -  -  - ,, นักเรียน ,,

แบบผสมผสาน ได้พัฒนาทักษะ บ้านนาซึม ได้พัฒนาทักษะ

อาชีพและการใช้ อาชีพและการใช้

หลักเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียง

16 โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอาชีพต่างๆให้กับ -          - 50,000         -  - จํานวนโครงการ ประชาชนในตําบล กองการศึกษา

ประชาชน มีอาชีพและเกิดรายได้ใน ประชาชนที่สนใจ  และกิจกรรมใน มีอาชีพและรายได้

การครองชีพ หมู่ที่1 - 11 การส่งเสริม เสริม

อาชีพ

25652563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน.......งบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ด้อย ผู้สูงอายุในเขต  -  - 5,173,200 5,173,200 5,173,200 ร้อยละของผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาสมี กองสวัสดิการฯ

โอกาสมีรายได้ ตําบลนาโส่ โอกาสมีรายได้ รายได้

2 จัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ,, ผู้พิการในเขต  -  - 1,027,200 1,027,200 1,027,200 ,, ,, ,,

ตําบลนาโส่

3 จัดสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ,, ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ,, ,, ,,

ตําบลนาโส่

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินสมทบ พนักงานจ้าง 70,017 70,017 70,017 70,017 70,017 สํานักปลัด

ให้กับนักงาน อบต.นาโส่

5 สํารองจ่าย เพื่อแก้ปัญหาความ ประชาชนที่ประสบภัย 350,045 350,045 350,045 350,045 350,045 สํานักปลัด

เดือดร้อนของ ในเขตตําบลนาโส่

ประชาชนกรณีฉุก

เฉินที่เกิดสาธารณภัย

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเงินสมทบ สปสช. 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 สํานักปลัด

สปสช.และกลุ่มออม กลุ่มออมตําบลนาโส่

ตําบลนาโส่

8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เพื่อจ่ายสมทบกองทุน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 145,778 145,778 145,778 145,778 145,778 สํานักปลัด

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น บําเน็จบํานาญ สังกัด อบต.นาโส่

ข้าราชการท้องถิ่น

25652563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน.......บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่
โครงการ) รับผิดชอบ

1 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและ ในเขตตําบลนาโส่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชน สํานักปลัด

ตั้งจุดตรวจรณรงค์และป้องกัน ความปลอดภัย ประชาชน ในชุมชนมีความ

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ของประชาชน ในชุมชนมี ปลอดภัย

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ,, ,,  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ,, ,, ,,

ตําบลนาโส่

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจ  -  - 20,000  -  - สํานักปลัด

4 โครงการซ้อมแผนบรรเทา เพื่อเตรียม ม.1 - ม.11  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี แก้ปัหาภัยที่จะ สํานักปลัด

สาธารณะภัย ความพร้อมต่อภัยที่จะ ความปลอดภัย เกิดได้ทันท่วงที

เกิดขึ้น มากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ,, ในเขตตําบลนาโส่ 20,000   20,000   20,000        20,000        20,000        ,, ,, ,,

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

25652563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

6 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อให้ประชาชน ในเขตอบต.นาโส่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีแผน ชุมชนมีแผน สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น
มีส่วนร่วม พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาหมู่บ้าน

ในการพัฒนาตําบล

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอาชีพต่างๆให้กับ  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ประชาชนในตําบล ,,

ประชาชน มีอาชีพและรายได้ในการ ประชาชนที่สนใจ และกิจกรรมใน มีอาชีพและรายได้

ครองชีพ หมู่ที่ 1 - 11 การส่งเสริมอาชีพ เสริม

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้ง ,,  -  - 300,000      300,000 300,000  - ตัวแทนของ ,,

บรรลุวัตถุประสงค์ ของประชาชนมา

จากเสียงส่วนมาก

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 11  -  - 100,000  -  - ร้อยละของ การประสานงาน สํานักปลัด

หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน ข่าวสารต่างๆให้ราษฎร ครัวเรือนได้รับ รวดเร็วขึ้น

ในหมู่บ้านทราบ ข้อมูลข่าวสาร

รวดเร็วขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน.......ด้านสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ ภายในเขต  -  - 2,428,800 2,428,800 2,428,800 ผู้พิการมีการ ผู้พิการมีการ กองสวัสดิการ

สังคมให้แก่ผู้พิการและ ตําบลนาโส่ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคม

ทุพพลภาพ

2 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขต  -  - 4,800 4,800 4,800 ผู้ป่วยมีการ ผู้ป่วยมีการ กองสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ มีรายได้ ตําบลนาโส่ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคม

3 โครงการหลักประกันรายได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ภายในเขต  -  - 5,871,600 5,871,600 5,871,600 ผู้ป่วยมีการ ผู้ป่วยมีการ กองสวัสดิการ

แก่ผู้สูงอายุ มีรายได้ ตําบลนาโส่ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคม

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอาชีพต่างๆให้กับ  -  - 80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ ราษฏรในตําบล กองสวัสดิการ

ประชาชน มีอาชีพและเกิดรายได้ ประชาชนที่สนใจ และกิจกรรมใน มีอาชีพและมี สังคม

ในพื้นที่ ม.1 - ม.11 การส่งเสริม รายได้เสริม

อาชีพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน.......บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การช่วยเหลือ ประชาชนเกิดความ สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่ ประชาชนอย่างทัน ตําบลนาโส่ ประชาชนมี พึงพอใจต่อการ

ท่วงที ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานขององค์

และรวดเร็ว ในการช่วยเหลือ

2 โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกัน เพื่อป้องกันและแก้ไข ม.1 - ม.11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ยาเสพติดใน ราษฎรในชุมชน สํานักปลัด

ภัยยาเสพติดแบบยั่งยืน ปัญหายาเสพติด ชุมชนลดลง ยุ่งเกี่ยวกับ

ในชุมชน ร้อยละ 2 ยาเสพติด

3 โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น เพื่อสํารวจข้อมูล ม.1 - ม.11  - 10,000 10,000 10,000 10,000 สํารวจข้อมูล สามารถทราบ กองสาธารณสุข

ทะเบียนสัตว์ จํานวนสัตว์และขึ้น สัตว์และขึ้น จํานวนสุนัข/แมว

ทะเบียนสัตว์ ทะเบียนสัตว์ ที่มีเจ้าของและ

ไม่มีเจ้าของ

2564 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

       1.1 แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

4 โครงการจัดอบรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้กับผู้สูง กลุ่มผู้สูงอายุในเขต  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุมีความรู้ กองสวัสดิการ

อายุ ตําบลนาโส่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ในการดําเนินชีวิต สังคม

กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มคนชรา คนพิการ  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ คุณภาพชีวิตของ กองสวัสดิการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการ คนชรา,คนพิการ สังคม

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลนาโส่ พัฒนาคุณภาพ และผู้ด้อยโอกาศ

ชีวิต ดีขึ้น

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผู้ได้ สภาเด็กและ กองสวัสดิการ

การดําเนินงานของสภาเด็กและ ของสภาเด็กและเยาวชน ในเขตตําบลนาโส่ รับการส่งเสริม เยาวชนมีประสิทธิ สังคม

เยาวชนตําบลนาโส่ ภาพมากขึ้น

7 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  -  - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการ

ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตตําบลนาโส่ ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ได้รับการช่วย มีคุณภาพชีวิตที่ สังคม

ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ในเขตตําบลนาโส่ เหลือ ดีขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    1. ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว ภายใต้รัฐธรรมนูญตําบลในทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม

        1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

4 โครงการลดความเสี่ยงจาก เพื่อเป็นการวางแผนเตรียม หมู่ที่ 1 - 11  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ การเกิดเหตุ สํานักปลัด

สาธารณภัย การป้องกันและลดผล เกิดเหตุสาธารณ สาธารณภัยลดลง

กระทบสาธารณภัยในพื้นที่ ภัยในพื้นที่ลดลง

5 โครงการฝึกอบรมและสัมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ พนักงาน ลูกจ้าง  -  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้า มีความรู้และความ สํานักปลัด

บุคลากร ข้าราชการท้องถิ่น อบรมและสัมนา เข้าใจในการ

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา ทํางานมากขึ้น

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมทํา พนักงาน ลูกจ้าง  -  - 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของ มีส่วนร่วมกิจกรรม สํานักปลัด

กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ข้าราชการท้องถิ่น ผู้เข้าร่วม วันท้องถิ่นไทย

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา กิจกรรม

7 โครงการศุนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่ ประชาชนเป็นไปอย่าง ตําบลนาโส่ ประชาชนที่ได้รับ เป็นอยู่ดีขึ้น

ทันท่วงที การช่วยเหลือ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562 2563 2564 2565



36

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

    2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ป่าครอบครัว อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        1.1 แผนงาน.......สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่ ประชาชนในพื้นที  -  - 80,000 80,000 80,000 การแพร่ระบาด สามารถควบคุม กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้ อบต.นาโส่ ของโรคลดลง การแพร่ระบาด

เลือดออก ของโรคไข้เลือดออก

2 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันและควบ ฉีดวัคซีนป้องกันและ  -  - 40,000 40,000 40,000 อัตราการแพร่ สามารถควบคุม กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า คุมโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรคพิษสุนัข ระบาดของโรค การแพร่ระบาด

บ้าภายในเขตตําบล ลดลง ของโรคพิษสุนัขบ้า

นาโส่ ได้

3 โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือ ม.1 - ม.11  -  - 50,000 50,000 50,000 ยอดผู้เสียชีวิตที่ ช่วยเหลือ กองสาธารณสุข

ประจําตําบล ประชาชนกรณี เกิดจกาอุบัติเหตุ ประชาชนได้

เร่งด่วน ลดลง ทันท่วงที

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

5 โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะภาย เพื่อความสะอาด ประชาชน หมู่ที่ 11  -  -  - 1,000,000  - ร้อยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

ในตําบล หมู่ที่ 11 เรียบร้อยในหมู่บ้าน ประชาชนมี สุขภาพที่ดีขึ้น

สุขภาพที่ดีขึ้น

6 โครงการพระราชดําริด้าน เพื่อตอบสนองการ หมู่บ้านในพื้นที่  -  - 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ดําเนินงานตาม ตําบลนาโส่ 11 ประชาชนที่มี ดีมากขึ้น

แนวทางโครงการ หมู่บ้าน สุขภาดีขึ้น

พระราชดําริด้าน

สาธารณสุข

7 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาด ตําบลนาโส่ 100,000   100,000    100,000     100,000     100,000      ,, ,, ,,

"จังหวัดสะอาด" เรียบร้อยในหมู่บ้าน

8 โครงการจัดซื้อถังน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย หมู่ที่ 1  -  - 50,000  -  - ,, ,, ,,

หมู่ที่ 1 ในครัวเรือน

2565

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563 2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2562
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ป่าครอบครัว อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        1.1 แผนงาน.......บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่

โครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ในเขตตําบลนาโส่  -  - 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ป่าชุมชน มีพื้นที่ป่าชุมเพิ่มขึ้น งานเกษตร

ชุมชนในพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 สํานักปลัด

นาโส่

2 สอบเขตสาธารณะ เพื่อมีแนวเขตชัดเจน หมู่ที่ 1 - 11 50,000  - 50,000  -  - ร้อยละ มีที่สาธารณะ สํานักปลัด

ของพื้นที่ เพิ่มขึ้น

มีแนวเขตชัดเจน

3 ก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขต ,, หมู่ที่ 1 - 11 100,000  - 100,000  -  - ,, ,, กองช่าง

สาธารณะ

4 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ม.1 - ม.11  -  - 10,000 10,000 10,000 น้ําในแหล่งน้ํา ระบบนิเวศในแหล่ง กองช่าง

ของการระบายน้ํา สะอาด น้ํามีความสมดุลย์

5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ ตําบลนาโส่ 100,000   100,000    100,000     100,000     100,000      ร้อยละของป่าไม้ ป่าไม้มีจํานวน กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มีจํานวนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการบําบัดน้ําเสีย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ตําบลนาโส่ 100,000   100,000    100,000     100,000     100,000      ร้อยละของแหล่งน้ํา ไม่มีให้แหล่งน้ําเสีย กองสาธารณสุขฯ

ภายในตําบล แหล่งน้ํา เสียภายในตําบล ภายในตําบล

2565

งบประมาณและที่ผ่านมา

25642563
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2562
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

    3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาแหล่งน้ํา ส่งเสริมการผลิต การจําหน่ายอาหารปลอดภัยทั้งภาคการเกษตร และปศุสัตว์ สู่มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

        1.1 แผนงาน.......

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกลําห้วยแล้งเพื่อ เพื่อเปิดทางระบายน้ํา กว้าง 6.00 เมตร  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของน้ําท่วม ไม่มีน้ําท่วมพื้นที่ กองช่าง

เปิดทางน้ํา ยาว 1,200 เมตร  พื้นที่การเกษตร การเกษตรในช่วง

ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลดลง ฤดูฝน

2 โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ํา ,, หมู่ที่ 1  -  - 180,000  -  - ,, ,, กองช่าง

ช่วงนานายมรกต

3 โครงการเสริมสันฝายน้ําล้น เพื่อกักเก็บน้ํา สูง 60 ซม.  -  - 80,000  -  - ร้อยละของน้ําเพิ่มขึ้น กักเก็บน้ําในช่วง กองช่าง

ลําห้วยฝา ม.1 ฤดูแล้ง

4  โครงการส่งเสริมการ ,, ประชาชน  -  - 30,000  - ,, ,, งานเกษตร

ปลูกผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1,4,9 สํานักปลัด

หมู่ที่ 1,4,9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่

2562 25642563
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

5  โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชน  -  - 30,000  -  - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมี งานเกษตร

พืชตระกูลถั่ว ปลอดสารพิษ รายได้เพิ่มขึ้น หมู่ที่ 1 - 11 มีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

(ถั่วลิสง,ถั่วเขียว) 

หมู่ที่ 1 - 11

6  โครงการส่งเสริมสนับสนุน ,, ประชาชน  -  - 30,000  -  - ,, ,, ,,

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 - 11

หมู่ที่ 1 - 11

7 โครงการเกษตรแบบผสมผสาน ,, เกษตรกรในเขต  -  - 30,000  -  - การทําเกษตรแบบ เกษตรกรมีรายได้ งานเกษตร

ตําบลนาโส่ ผสมผสานเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ร้อยละ 1

8 โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริม พื้นที่ตําบลนาโส่  -  - 30,000  -  - การใช้สารเคมีลดลง การใช้สารเคมีใน งานเกษตร

พอเพียง เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ร้อยละ 1 พื้นที่ลดลง สํานักปลัด

ตําบลนาโส่

9 โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ย ,, ชุมชนหมู่ที่ 1,5,9  -  -  - 50,000  - ,, ,, ,,

อินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1,5,9

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชน ชุมชนหมู่ที่ 10  - 20,000  -  -  - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมี ,,

กลุ่มทอผ้าประจําหมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

    3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาแหล่งน้ํา ส่งเสริมการผลิต การจําหน่ายอาหารปลอดภัยทั้งภาคการเกษตร และปศุสัตว์ สู่มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

        1.1 แผนงาน.......อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

11 โครงการขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 11  -  - 100,000  -  - จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง

หนองปลาตอง ม.11 น้ําเพียงพอ มีน้ําใช้เพียงพอ เพียงพอ

12 โครงการขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 4,5,6  -  - 100,000  -  - จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง

ลําห้วยแล้งตอนล่าง น้ําเพียงพอ มีน้ําใช้เพียงพอ เพียงพอ

หมู่ที่ 4,5,6

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 5  -  - 300,000  -  - ,, ,, กองช่าง

ลําห้วยฝาเล็ก (ห้วยแล้ง) ม.5 น้ําเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี ยาว 800 เมตร  -  - 200,000  -  - จํานวนพื้นที่ทําการ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

เพื่อการเกษตร ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เกษตรมีไฟฟ้าเพียงพอ ได้ไดรับประโยชน์

(ท่าลาด - นานายพิกุล) อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

15 โครงการส่งน้ําระบบท่อ เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4  -  - 500,000  -  - ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมีรายได้ กองช่าง

เพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร การเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

เพียงพอ

16 โครงการขุดลอกลําห้วย เพื่อให้ประชาชน กว้าง 6.00 เมตร  -  - 500,000  -  - ร้อยละของน้ําเพื่อ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ฝาเล็ก (ห้วยแล้ง) ม.5 มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร ยาว 800 เมตร การเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร

เพียงพอ ลึกเฉลี่ย 4 เมตร เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 25642563

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

17 โครงการขุดลอกสระน้ํา เพื่อให้ประชาชน กว้าง 50 เมตร  -  - 500,000  -  - ร้อยละของน้ําเพื่อ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

สาธารณะ (หนองใต้) ม.8 มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร ยาว 100 เมตร การเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร

เพียงพอ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร เพิ่มขึ้น

18 โครงการขุดลอกลําห้วยแสนลึก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 15 เมตร  -  - 500,000  -  - ร้อยละของน้ําเพื่อ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 11 มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร ยาว 350 เมตร การเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร

เพียงพอ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร เพิ่มขึ้น

19 โครงการขุดลอก เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 10  -  -  - 100,000  - ร้อยละของน้ําเพื่อ ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ลําห้วยบงตอนกลาง ม.10 มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร การเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร

เพียงพอ เพิ่มขึ้น

20 โครงการขุดลอกสระน้ําบ้านโคก เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา หมู่ที่ 10  - 6,000,000 6,000,000  -  - ,, ,, ,,

สวาท หมู่ที่ 10 อุปโภคบริโภค อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ

เพียงพอ

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น ลําห้วยสะเดา  - 810,000  - 810,000  - ,, ,, ,,

ลําห้วยสะเดา,ลําห้วยฝา ลําห้วย ,, ลําห้วยฝา

ดอนโพธิ์) ม.1 ลําห้วยดอนโพธิ์

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 5  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

ลําห้วยฝาเล็ก (ห้วยแล้ง) ม.5 น้ําเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

23 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 5  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เวิสลําห้วยฝาเล็ก(ห้วยแล้ง)ม.5 น้ําเพื่อการเกษตร

เพียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 25642563

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมี หมู่ที่ 9  -  -  -  - 200,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง

บริเวณลําห้วยบงตอนบน น้ําเพียงพอ มีน้ําใช้เพียงพอ เพียงพอ

หมู่ที่ 9

25 โครงการก่อสร้างฝาย ,,  -  -  - 200,000  - ,, ,, ,,

น้ําล้นลําห้วยแสนลึก ม.2 หมู่ที่ 2

26 โครงการก่อสร้างฝาย ,,  - ,, ,, ,,

กักเก็บน้ําลําห้วยบงตอนกลาง หมู่ที่ 10  -  -  - 200,000

ม.10

27 โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้น นาพ่อประสิทธิ์  -  - 50,000  -  - ,, ,, ,,

นานายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ,, หมู่ที่ 2

28 โครงการวางท่อน้ําประปาเพื่อ เพื่อให้มีน้ําเพียงพอ ขนาด 2 นิ้ว  -  - 80,000  -  - มีน้ําเพื่อากรเกษตร ผลผลิตทางการ กองช่าง

การเกษตร ม.4 เพื่อการเกษตร ยาว 450 เมตร เพิ่มขึ้น เกษตรเพิ่มขึ้น

2562 2563

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2564
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ม.1  -  - 50,000  -  - จํานวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ใช้อย่างทั่วถึง ส่องสว่างติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิต

(บ.นางอ่อน-บ.นางทวน) ม.1 และทรัพย์สิน

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1

(ถนนเจ้าเสด็จ -บล็อคคอนเวิส)

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ ,, ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

การเกษตร

(นานายอุดม - นานางปราณี)

ม.9

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร (วัดป่าหนองแคน 

 - หนองอุ่มเม่า ม.7

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร 

(สระน้ําประมง - ถนนคสล.ไปบ้าน

หนองแคน

25642562 25632561
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า ยาว 1000 เมตร  -  - 300,000  -  - จํานวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

เพื่อการเกษตร ใช้อย่างทั่วถึง ส่องสว่างติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิต

(วัดป่า - นานายประสงค์) และทรัพย์สิน

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร 

(นานายบรรดล -นานายสมบูรณ์)

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร 

(วัด - นานายกา) หมู่ที่ 10

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร (บ.นายผง - เพื่อการเกษตร

นานางพัน) ม.10 อย่างทั่วถึง

38 6.10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ป่าหวาย - แม่สมร  -  -  - 200,000  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร (ป่าหวาย - หมู่ที่ 4

แม่สมร) หมู่ที่ 4

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร(หนองแวง -

โสกขุมปูน) ม.11

25632562
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 25652564

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต KPI จะได้รับ ที่

ของโครงการ) รับผิดชอบ

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประชาชนมีไฟฟ้า ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - จํานวนไฟฟ้า ประชาชนมีความ กองช่าง

เพื่อการเกษตร (บ.สันติสุข - ใช้อย่างทั่วถึง ส่องสว่างติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิต

สุดเขต อบต.นาโส่)(กุดหิน) ม.11 และทรัพย์สิน

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ,, ยาว 800 เมตร  -  - 200,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร

(บ.นายอ่อนจันทร์-นาอ.มนูญศักดิ์

ม.1

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ยาว 1000 เมตร 300,000 ,, ,, ,,

เพื่อการเกษตร

(ดอนปู่ตา - นานางสังวร) ม.3

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ยาว 1,000 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการเกตร

(คอกโคขุน-ที่ดินนางบุญชู)

ม.9

44 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิด เพื่อกักเก็บน้ํา หมู่ที่ 4 15,000  -  -  -  - มีน้ําเพื่ออุปโภค มีน้ําใช้เพียงพอ กองช่าง

บริเวณปากท่อระบายน้ํา ม.4 เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561

งบประมาณและที่ผ่านมา

2562 2563 2564 2565
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                    ตลอดจนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 ม.  -  - 100,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

(โรงสีฯ - หนองแวง) ม.2 ไปมาได้สะดวก ยาว 1,000 ม. ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

สัญจรสะดวก

2 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4 เมตร  -  - 50,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

(บ.โสกฯ - สุดเขต อบต.นาโส่)ไปทาง ไปมาได้สะดวก ยาว 500 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

บ้านดอนกอง สัญจรสะดวก

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4 เมตร  -  - 70,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

(สามแยกลาดยางม.2 - บ.ป่าหวาย ไปมาได้สะดวก ยาว 700 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

ม. 4) สัญจรสะดวก

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4 เมตร  -  - 20,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

(โรงสีฯ - ถนน คสล.) ม.2 ไปมาได้สะดวก ยาว 150 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

สัญจรสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโส่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

     4.ยุทธศาตร์ การพัฒนาถนนเศรษฐกิจ 4 สายหลักให้ได้มาตรฐานสะดวก สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ครบถ้วน ทั้งระบบไฟฟ้าการสื่อสาร 

(1.1) แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 ม. -  - 100,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ลูกรัง (รอบวัด - บ้านดอนกอง) ม.3 ไปมาได้สะดวก ยาว 1,000 ม. ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

สัญจรสะดวก

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ,, กว้าง 4.00 ม  - 50,000 50,000  -  - ,, ,, ,,

ลูกรัง (กุดแดง - ถนนลาดยาง) ม.5 ยาว 800 ม. ,,

7 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ,, หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11  - 200,000 100,000  -  - ,, ,, ,,

ลูกรัง ภายในเขตตําบลนาโส่

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ,, กว้าง 4.00 ม.  - 100,000 100,000  -  - ,, ,, ,,

ลูกรัง (ป่าหวาย - หนองแวง) ม.4 ยาว 1,000 ม.

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ,, กว้าง 4.00 ม.  - 100,000 100,000  -  - ,, ,, ,,

ลูกรัง (สันติสุข - โสกฯ) ยาว 1,000 เมตร

 ม.11 - ม.2

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ,, กว้าง 4.00 ม.  - 100,000 100,000  -  - ,, ,, ,,

ถนนลูกรัง (กุดแดง - หนองแวง) ม.5 ยาว 1,900 ม.

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ,, กว้าง 4.00 ม.  - 150,480  -  -  - ,, ,, ,,

ท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.6 ยาว 66.00 ม.

(บ.นางวร - สามแยกนานายมุก) หนา 0.15 เมตร

12  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ,, กว้าง 4.00 ม.  - 100,000 100,000  -  - ,, ,, ,,

ถนนลูกรัง (หนองผือน้อย-หนองแวง) ยาว 2,000 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565



49

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ  -  -  -

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 5.00 ม.  - 800,000 ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

(นาพ่อเกษร - นาพ่ออ้วน)  ม.3 ไปมาได้สะดวก ยาว 500 ม. อุดหนุนเฉาะกิจ ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ,, กว้าง 4.00 เมตร  - 150,480  -  -  - ,, ,, ,,

ท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.3 ยาว 66.00 เมตร

(บ.นายคําเรียบ - บ.นางลําดวน) หนา 0.15 เมตร

15  โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  -  - 140,220  -  -

ภายในหมู่บ้าน ม.1 ,, ยาว 82 เมตร  - ,, ,, ,,

(บ.นายมรกต - นางทองวัน) หนา 0.15 เมตร

16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ,, กว้าง 3.00 เมตร  -  - 88,920  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน ม.1 ยาว 52.00 เมตร

(บ.นางทวน - นางอ่อน) หนา 0.15 เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 6.00 ม.  -  - 1,607,400  -  - ,, ,, ,,

(บ้านโสกขุมปูน - สามแยกป่าหวาย) ยาว 470 ม.

หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร

18 4.1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.  -  - 200,000  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน ม.2 ยาว 200.00 ม.

(บ.นายจําลอง - บ.นายชัยณรงค์) ,,

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา



50

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

19 โครงการก่อสร้างซองบังคับสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาในการ หมู่ที่ 11  -  - 60,000  -  - การผสมพันธ์และฉีด การผสมพันธ์สัตว์ กองช่าง

หมู่ที่ 11 ผสมพันธ์สัตว์และฉีด ยาสัตว์รวดเร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น

ยาสัตว์ที่ลําบาก

20 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างตามจุด เพื่อความปลอดภัย ม. 2 10 จุด  -  - 160,000  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองช่าง

เสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6,10 ของชีวิตและทรัพย์สิน ม.3  6 จุด ปลอดภัยใน ปลอดภัยใน

ภายในหมู่บ้าน ม.6  15 จุด ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

ม.10 1 จุด

22  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม.  - 2,094,750   2,094,750    -  - ,, ,, ,,

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ยาว 735 ม. อุดหนุนเพาะกิจ อุดหนุนเพาะกิจ

(บ.ป่าหวาย - หนา 0.15 ม.

สามแยกลาดยางบ.โสกฯ) ม. 4 - ม.2

23  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 ม.  -  - 114,000  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน(บ.นายโพธิ์ฮัง - ยาว 50.00 เมตร

บ.นายคําสิงห์) ม.6 หนา 0.15 เมตร

24  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 ม.  -  - 136,800  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน ยาว 60 เมตร

(บ.นางบุญศรี - บ.นายกล้า) ม.6 หนา 0.15 เมตร

25  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 6.00 ม. 3,762,000 3,762,000  -  -  - ,, ,, ,,

(ป่าหวาย - โรงสีชมรมรักธรรมชาติ) ยาว 1,100 ม. อุดหนุนเพาะกิจ อุดหนุนเพาะกิจ

หมู่ที่ 4

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ
26  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 ม.  -  - 364,800  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ไปมาได้สะดวก ยาว 160 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

(คอกโคขุน -สระน้ําประมง หนา 0.15 เมตร สัญจรสะดวก

27  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 เมตร  -  - 364,800  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน ม.10 ยาว 160 เมตร

(วัด - บ.นางสุมาลา) หนา 0.15 เมตร

28  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม.  -  - 253,650  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน ม.7 ยาว 89 เมตร

(บ.นายกมล - บ.นายถนอม) หนา 0.15 เมตร

29  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม.  -  - 279,300  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ยาว 98.00 ม.

(บ.นายถนอม. - บ.นายชารี) หนา 0.15 เมตร

30  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ,, กว้าง 5.00 ม.  - 200,000  -  -  - ,, ,, ,,

วางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.7 ยาว 60.00 ม.

(กัลยาณีย์-อรจันทร์)

31  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 3.00 เมตร  -  - 225,720  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ยาว 132.00 เมตร

(บ.นายคําพัด - บ.นางชุติภา) ยาว 0.15 เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา



52

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

32  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 ม. 159,600       -  -  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ไปมาได้สะดวก ยาว 70.00 ม. ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

(บ.ทองกล้า - แม่บุญมี) หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวก

33  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 3.00 ม.  -  - 135,090  -  - ,, ,, ,,

 ภายในหมู่บ้าน ยาว 79 ม.

บ.นางแสงทอง-บ.นายปริศนา) หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 3.00 เมตร  -  - 288,990  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ยาว 169.00 เมตร

(บ.นายหวัด - บ.นายวัน) หนา 0.15 ม.

35  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม.  -  - 153,900  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ยาว 54.00 ม.

(บ.นายบุญมา -  สามแยกไปป่าหวาย) หนา 0.15 ม.

36  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม. 786,600       -  -  -  - ,, ,, ,,

หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 ยาว 276.00 ม. อุดหนุนเฉพาะกิจ

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 เมตร  -  - 353,400  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน (สมศรี - วัด) ม.8 ยาว 124 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

38  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 เมตร  -  - 275,880  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.2 ยาว 121.00 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

(บ.นางวีระ - สามแยก คสล.) หนา 0.15 เมตร สัญจรสะดวก

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 ม. 2,211,600    2,211,600 2,211,600  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน (นานายสมศักดิ์ - ถนน ไปมาได้สะดวก ยาว 970 ม. อุดหนุนเฉพาะกิจ

ลาดยาง ) หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร

40  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ,, กว้าง 3.00 ม.  - 153,900  -  -  - ,, ,, ,,

ท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ยาว 90.00 ม.

(บ้านนายคําพุ - โรงสีนายฉวี) ม. 10 หนา .015 ม.

41  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 6.00 ม.  -  - 684,000  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน (บ้านนางสด -บ้านผช. ยาว 200 เมตร

วิมล) ม.2 หนา 0.15 ม.

42 5.21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 5.00 ม. 1,425,000  - 1,425,000  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน (ป่าหวาย - ยาว 500 ม. อุดหนุนเฉาะกิจ  อุดหนุนเฉาะกิจ

หนองผือน้อย)   หมู่ที่ 4 หนา 0.15 ม.

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 ม.  - 426,360  -  -  - ,, ,, ,,

ภายในหมู่บ้าน (บ้านนางฉวีวรรณ - ยาว 187 ม.

บ้านนายไพบูลย์) ม.2 หนา 0.15 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

44 โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ เพื่อประชาชนได้สัญจร
ภายในเขตตําบลนา

โส่ 200,000      200,000      200,000     200,000     200,000       ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ถนนลาดยาง ภายในตําบล ไปมาได้สะดวก ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

สัญจรสะดวก

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,, กว้าง 4.00 ม. 2,964,000 2,964,000 2,964,000 2,964,000  - ,, ,, ,,

(กุดแดง - หนองแวง) ม.5 ยาว 1,300 ม อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ

46 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ,, กว้าง 5.00 ม.  - 800,000  -  -  - ,, ,, ,,

พร้อมลงลูกรัง ยาว 1,500 ม. อุดหนุนเฉพาะกิจ

(กุดแดง - หนองกุดแดง) หมู่ที่ 5 

47 โครงการลงลูกรัง บ.หนองผือน้อย - ,, กว้าง 4.00 ม.  - 150,000  -  - ,, ,, ,,

บ.ป่าหวาย ม.8 ยาว 1,000 ม.

48 โครงการลงลูกรัง บ.หนองผือน้อย - ,, กว้าง 5.00 ม.  -  - 150,000  -  - ,, ,, ,,

สุดเขตอบต.นาโส่ (โนนยาง) ม.8 ยาว 1,000 ม.

49 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ,, กว้าง 3.00 เมตร  -  - 300,000  -  - ,, ,, ,,

(บ.ดงเย็น - สุดเขตอบต.นาโส่) ยาว 900 เมตร

(บ.เหล่าป่าไผ่) ม.9

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา

2565



55

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

50 โครงการถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อประชาชนได้สัญจร กว้าง 4.00 เมตร  -  - 300,000  -  - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้สัญจร กองช่าง

ภายในเขตหมู่บ้าน ม.2 ไปมาได้สะดวก ยาว 900 เมตร ครัวเรือนที่มีการ ไปมาได้สะดวก

(บ.นายจําลอง - กุดน้ําใส) สัญจรสะดวก

51 โครงการลงลูกรังถนนดินลําห้วยสะเดา ,, กว้าง 4.00 เมตร  -  - 170,000  -  - ,, ,, ,,

 - ถนนเจ้าเสด็จ หมู่ที่ 1 ยาว 870 เมตร

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ,, กว้าง 5.00 เมตร  - 171,000  -  -  - ,, ,, ,,

ท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.11 ยาว 60.00 เมตร

(ข้างวัดบ้านสันติสุข) หนา 0.15 เมตร

53 โครงการติดตั้งไฟส่งสว่างตามจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยใน ม.1 - ม.11  -  - 320,000  -  - ความปลอดภัยเพิ่ม มีความปลอดภัย ,,

ภายในตําบล ชีวิตและทรัพย์สิน ขึ้นร้อยละ 1 มากขึ้น

54 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อใช้กระจายข้อมูล หมู่ที่ 3,4 100,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ,,

ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,8,11 ข่าวสารในหมู่บ้าน ,8,11 ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง เพื่อการสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตร  - 150,000  -  -  - ประชาชนมีที่จัด ประชาชนมีที่จัด ,,

ท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.4 สะดวก ยาว 60.00 เมตร กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ

ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน

56 โครงการก่อสร้างระบบน้ําประปาชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา หมู่ที่ 1  -  - 500,000  -  - มีน้ําอุปโภคบริโภค มีน้ํากินน้ําใช้ ,,

ลําห้วยสะเดา ม.1 อุปโภคบริโภคเพียงพอ เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

57 โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการ หมู่ที่ 7  -  - 50,000  -  - มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ไม่มีไฟฟ้าตกภาย กองช่าง

เกิดไฟตกภายในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน

58 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุด เพื่อความปลอดภัยใน ม.1 -ม.11  -  - 300,000  -  - มีความปลอดภัย ราษฎรมีความ ,,

เสี่ยงภายในตําบล ชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น

59 โครงการซ่อมแซมถมดิน เพื่อการสัญจรไปมา หมู่ที่  8 30,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมี ,,

คอสะพานข้ามลําห้วยแสนลึก หมู่ที่ 8 สะดวก ประชาชนที่ ความสะดวกในการ

สัญจร สัญจร

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อแก้ปัญหา ชุมชนหมู่ที่ 3  -  - 167,500  -  - ร้อยละของ ไม่มีน้ําท่วมขัง ,,

พร้อมฝาปิดเหล็ก หน้าโรงผลิตน้ําดื่ม น้ําท่วมขังในหมู่บ้าน ครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 ที่เดือดร้อน

61  โครงการวางท่อระบายน้ํา ,, ชุมชนหมู่ที่ 6  - 80,000  -  -  - ,, ,, ,,

คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง ยาว 100 เมตร  -  - 250,000  -  - ร้อยละของ ไม่มีน้ําท่วมขัง กองช่าง

ฝาปิดเหล็ก(บ.นายกล้า - บ.นางวร) ในหมู่บ้าน ครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน

ม. 6 ที่เดือดร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

63 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง ยาว 100 เมตร  -  - 300,000 ร้อยละของ ไม่มีน้ําท่วมขัง กองช่าง

(หน้าวัด - ประตูโขง) ม.9 ในหมู่บ้าน ครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน

ที่เดือดร้อน

64 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.แบบ ,, ยาว 58 เมตร  -  - 100,000  -  - ,, ,, ,,

ผ่าซีก (หน้าวัด - บ.นางแสน) ม.5

65 โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ,, หมู่ที่ 2 ,3 ,5,8 100,000  -  -  -  - ,, ,, ,,

ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 2 ,3 ,5,8 

66  โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี นาพ่อเกษร ม.3 500,000       -  -  -  - ร้อยละของจํานวน ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง

เพื่อการอุปโภคบริโภค (นาพ่อเกษร) น้ําเพียงพอ ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค เพียงพอ

ม.3 บริโภคเพียงพอ

67  โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ,, หมู่ที่ 6,8 200,000       -   -  -  - ,, ,, ,,

เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6,8

68 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ,, หมู่ที่ 8,9 2,000,900 2,000,900 2,000,900 2,000,900 ,, ,, ,,

ขนาดกลาง หมู่ที่ 8,9  อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ

69 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล " ชุมชนหมู่ที่ 1,2 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000  - ,, ,, ,,

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2 อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

70 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามจุด เพื่อความปลอดภัย ชุมชนหมุ่ที่  - 100,000  -  -  - จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือน กองช่าง

 เสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,6,7,8 ในชีวิตและทรัพย์สิน 3,6,7,8,11 มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

11 ภายในหมู่บ้าน

71 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7  -  - 1,900,000  -  - ,, ,, ,,

ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ได้มีน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภค

72 โครงการก่อสร้างประปบาดาล เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7  -  - 500,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีน้ําใช้ ,,

หอถังเหล็ก หมู่ที่ 7 ได้มีน้ําเพื่อการอุปโภค ประชาชนมีน้ํา เพียงพอ

บริโภค ใช้อย่างเพียงพอ

73 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 5  -  - 500,000  -  - ,, ประชาชนมีน้ําใช้ ,,

หอถังเหล็ก หมู่ที่ 5 ได้มีน้ําเพื่อการอุปโภค เพียงพอ

บริโภค

74 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส ,, หมู่ที่ 7,8  - 600,000  -  -  - ร้อยละของน้ําท่วม ,, ,,

หนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 7,8 พื้นที่การเกษตร

ลดลง

75 โครงการวางรางระบายน้ํา เพื่อแก้ปัญหาน้ํา ยาว 100 เมตร  -  - 250,000  -  - ร้อยละของน้ําท่วมขัง ไม่มีน้ําท่วมขัง "

คสล.ท่อผ่าซีก ม.2 ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน ภายในหม่บ้าน

ลดลง

76 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง ชุมชนหมู่ที่ 6 30,000  -  -  -  - ร้อยละของน้ําท่วมขัง ไม่มีน้ําท่วมขังภาย ,,

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านลดลง ในหมู่บ้าน

2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ KPI จะได้รับ ที่รับ

โครงการ) ผิดชอบ

77 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต " ชุมชนหมู่ที่ 9 50,000  -  -  -  - " " "

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ชุมชนหมู่ที่ 2 100,000  -  -  -  - ร้อยละของผู้สัญจร ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บ.นายคําฟอง - ไปมาสะดวก ไปมา สะดวกในการ

บ.นายคําบุ) สัญจร

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน " ชุมชนหมู่ที่11 150,000  -  -  -  - " " "

หมู่บ้าน หมูที่ 11 

(หน้าวัดบ้านสันติสุข)

80 โครงการซ่อมแซมบล็อกคอนเวิร์ส เพื่อใช้ในการระบายน้ํา ภายในตําบลนาโส่ 100,000  - 100,000  -  - ร้อยละของน้ําท่วม ช่วยระบายน้ําใน กองช่าง

ภายในเขตตําบลนาโส่ ในพื้นที่การเกษตร พื้นที่การเกษตร พื้นที่การเกษตร

ลดลง

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 5.00 เมตร  -  - 285,000  -  - ร้อยละของผู้สัญจร การสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่บ้าน (สามแยกคสล - บ.นางทา) ไปมาสะดวก ยาว 100 เมตร ไปมารวดเร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น

หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร

82 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงเย็น เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 6.00 เมตร  -  - 342,000  -  - ร้อยละของผู้สัญจร การสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 9 ต.นาโส่ - บ้านหนองมาลา ม.6 ไปมาสะดวก ยาว 100 เมตร ไปมารวดเร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น

ต.กุดชุม หนา 0.15 เมตร

2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา


