
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาคู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายน้า้ล้น บา้นสาย
นาค้าม.9 (ทต.นาคู)ต.นาคู – 
บ้านนางาม ม.3 (อบต.บ่อ
แก้ว)  ต.นาค ู

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

  

กว้าง 10 เมตร ลึก 3 
เมตร ยาว  5 กิโลเมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

มีฝายที่ขุดลอก 
กว้าง 10 เมตร  
ลึก 3 เมตร  
ยาว  5 กิโลเมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนาคู ม.11 (ทต.นาคู)  – 
บ้านหินลาด ม.8  (อบต.บ่อ
แก้ว) ต.นาคู   

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ยาว 1,500  เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

มีถนนลาดยาง 
ยาว 1,500  เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

ประชาชนมีถนนไว้ใช้สัญจร
ไปมาความสะดวก ปลอดภัย 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

3 ขุดลอกอ่างเก็บน้า้ห้วยมะโน 
บ้านนาคู ม. 7 (ทต.นาคู) – 
บ้านชาด  ม.13 (อบต. นาคู) 
– บ้านนากุดสิม ม.3  
(อบต.สายนาวัง)   

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ความยาวตามแนวสัน
เขื่อน 2,540 เมตร 
ความกวา้งที่ฐานเขื่อน 
51 เมตร     สูง 10 
เมตร พื้นที่ 3,356 ไร่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

มีการขุดลอกความยาว
ตามแนวสันเขื่อน 
2,540 เมตร ความ
กว้างที่ฐานเขื่อน 51 
เมตร     สูง 10 เมตร 
พื้นที่ 3,356 ไร ่

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

4 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยมะโนบ้านนาคู ม. 2 
(ทต.นาคู) ต.นาคู – บ้านนา
กระเดา ม. 6 ต.สายนาวัง
(อบต.สายนาวัง)  
 

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 8 เมตร  ยาว 20 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

มีสะพานขนาดผวิจราจร
กว้าง 8 เมตร  ยาว 20 
เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

   
 

 
    

   

แบบ ผ.03 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล้า
ห้วยยาง จากบา้นนาคู ม.10 
(ทต.นาคู) ต.นาคู – บ้านนาสี
นวล ม.3 (อบต.นาคู) ต.นาคู  

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
มีสะพานขนาดผวิจราจร
กว้าง 8 เมตร   
ยาว 20 เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

6 ก่อสร้างฝายน้า้ล้น หว้ยยาง
ตอนบน  บริเวณที่นานางขัน
มา  รังกลิ่น(เขต อบต.นาคู 
เข้าทางเพิ่มสุขรีสอร์ท) –   
ม. 8 ต.นาคู(อบต.นาคู)   

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 3 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

มีฝายน้้าล้นสันฝาย 
สูง 1.50 เมตร  
ผนังสูง 3 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

ส่งเสริมการผลิตและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ที ่

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

7 ขุดลอกห้วยมะโน หมู่ที ่7 
บ้านนางคลอง(ทต.นาคู) –  
ม. 6 ต.สายนาวัง 
(อบต.สายนาวัง) 

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 4 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

มีห้วยที่ขุดลอกสันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนังสูง 
4 เมตร กวา้ง 10 เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

8 ก่อสร้างฝายน้า้ล้นห้วยมะโน
ตอนล่าง บริเวณนาคูใต้(ทต.
นาคู) - ม. 6 ต.สายนาวัง
(อบต.สายนาวัง) 

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 4 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 

มีฝายน้้าล้นสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังสูง 4 
เมตร กว้าง 10 เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

9 ก่อสร้างฝายน้า้ล้นขนาดเล็ก
ล้าห้วยโศกตาแกว หมู่ที ่9 
บ้านสายนาค้า(ทต.นาคู) – 
ม. 8 ต.นาคู(อบต.นาคู)    

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 3 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 

มีฝายน้้าล้นสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังสูง 3 
เมตร กว้าง 10 เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

10 ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน
ขบวนการเสรีไทยและการ
ท่องเที่ยวรวมอา้เภอนาคู 

เพื่อให้เป็นการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์เป็นอนุสรณ์
สถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อนุสรณ์สถานขบวนการ
เสรีไทยและการ
ท่องเที่ยวรวมอา้เภอ 
นาคู 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 
อนุสรณ์สถานขบวนการ
เสรีไทยและการ
ท่องเที่ยวรวมอา้เภอ 
นาคู 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ของ
ชนขบวนการเสรีไทย 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

รวม 10 โครงการ - - 66,500,000 66,500,000 66,500,000 66,500,000 - - - 
 
 


