
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาคู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 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 

ขุดลอกห้วยมะโน 
สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 4 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
2 ก่อสร้างบ่อพกัน้้า หมู่ที่  7 

บ้านนาคลอง 
เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างบ่อพกัน้้า หมู่ที่  
7 บ้านนาคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 

มีบ่อพักน้า้ หมู่ที ่ 7 
บ้านนาคลอง 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 ซ่อมแซมคลองส่งน้้า(คลอง
เสริม) หมู่ที่  7 บ้านนาคลอง 

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร 

ซ่อมแซมคลองส่งน้้า
(คลองเสริม) หมู่ที่  7 
บ้านนาคลอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 
ซ่อมแซมคลองส่งน้้า
(คลองเสริม) หมู่ที่  7 
บ้านนาคลอง 

ประชาชนมีน้้าสา้หรับอุปโภค
อยา่งเพยีงพอ 

กรม
ชลประทาน 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้้า คสล.พร้อมบ่อพกัน้้า 
 หมู่ที่  7 บา้นนาคลอง 

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพักน้้า 
 หมู่ที่  7 บา้นนาคลอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 
มีท่อระบายน้า้ คสล.
พร้อมบ่อพกัน้้า 
 หมู่ที่  7 บา้นนาคลอง 

ประชาชนมีถนนไว้ใช้สัญจร
ไปมาความสะดวก ปลอดภัย 

กรมทางหลวง 

5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและ
คลองระบายน้้า  หมู่ที ่12  
บ้านนาคูพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
และคลองระบายน้า้  
หมู่ที่ 12  บ้านนาคู
พัฒนา 

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

มีท่อลอดเหลี่ยมและ
คลองระบายน้้า  หมู่ที ่
12  บา้นนาคูพัฒนา 

ประชาชนมีถนนไว้ใช้สัญจร
ไปมาความสะดวก ปลอดภัย 

กรมโยธาธิ
การและผัง
เมือง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. 
หมูที่ 1 บา้นนาคู(เหนือ) 

การระบายน้้าสะดวก รวดเร็ว
ไม่มีน้้าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้า้ 
คสล. หมูที่ 1 บ้านนาคู
(เหนือ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 
มีรางระบายน้้า คสล. 
หมูที่ 1 บา้นนาคู(เหนือ) 

ท้าให้การระบายน้า้สะดวก 
รวดเร็วไม่มีน้้าท่วมขัง 

กรมทางหลวง 
ชลบท 

7 ก่อสร้างบ่อพกัพร้อมวางท่อ
ระบายน้า้ หมู่ที ่10  
บ้านนาคู 

เพื่อส่งเสริมการผลิต และเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างบ่อพกัพร้อม
วางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 
10 บ้านนาคู 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
มีบ่อพักพรอ้มวางท่อ
ระบายน้า้ หมู่ที ่10 
บ้านนาคู 

ประชาชนมีถนนไว้ใช้สัญจร
ไปมาความสะดวก ปลอดภัย 

กรมทางหลวง 

           

แบบ ผ.05 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนชมะนันท์ 
ตลอดสาย 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนชมะนันท์ตลอดสาย 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.ใน
การคมนาคมที่ดีและสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว   

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
9 โครงการก่อสร้าง/ปรังปรุง

ซ่อมแซม 
ถนนธนะรัชต์  
ตลอดสาย 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนธนะรัชต์  
ตลอดสาย 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. 
ยาว 1,650.00 ม. 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. 
ยาว 1,650.00 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.ใน
การคมนาคมที่ดีและสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว   

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
10 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซม 
ถนนสายรองภายในเขต
เทศบาลทุกสาย 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนสายรองภายในเขต
เทศบาลทุกสาย 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. 
ถนนสายรองภายในเขต
เทศบาลทุกสาย 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. 
ถนนสายรองภายในเขต
เทศบาลทุกสาย 

ประชาชนมีถนน คสล.ใน
การคมนาคมที่ดีและสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว   

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

รวม 10  โครงการ - - 30,300,000 30,300,000 30,300,000 30,300,000 - - - 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา(แผนงานการพาณิชย์) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตส่งน้้าประปา  
หมู่ที่ 10 บา้นนาคู 

เพื่อประสิทธิภาพและเป็นการ
เตรียมส่งน้้าบริการประชาชน 

ขยายเขตส่งน้้าประปา 
หมู่ที่ 10 บา้นนาคู 

300,000 300,000 300,000 300,000 
ขยายเขตส่งน้้าประปา 
หมู่ที่ 10 บา้นนาคู 

ประชาชนได้รับบริการน้้า
อย่างทั่วถึง 

การประปาสว่น
ภูมิภาค 

รวม 1  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ระบบส่งน้้าคลองส่งน้้า 1R - 
RMC อา่งเก็บน้้าหว้ยมะโน  
โครงชลประทานกาฬสินธุ ์

เพื่อประสิทธิภาพและเป็นการ
เตรียมส่งน้้าบริการประชาชน 

ระบบส่งน้้าคลองส่งน้้า 
1R - RMC อ่างเก็บน้้า
ห้วยมะโน  
โครงชลประทาน
กาฬสินธุ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบส่งน้้าคลองส่งน้้า 
1R - RMC อ่างเก็บน้้า
ห้วยมะโน  
โครงชลประทาน
กาฬสินธุ ์

ประชาชนได้รับบริการน้้า
อย่างทั่วถึง 

กรม
ชลประทาน 

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า   
หมู่ที่ 9 บา้นสายนาค้า 

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้้า  
หมู่ที่ 9 บา้นสายนาค้า 

800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายชะลอน้า้  หมู่ที่ 9 
บ้านสายนาค้า 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
3 ก่อสร้างฝายหว้ยหนองกกกุง  

หมู่ที่ 9 บา้นสายนาค้า 
เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างฝายหว้ยหนอง
กกกุง  หมู่ที่ 9 บ้าน
สายนาค้า 

800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายหว้ยหนองกกกุง  
หมู่ที่ 9 บา้นสายนาค้า 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 ขุดลอกอ่างเก็บน้า้ห้วยมะโน 
หมู่ที่  7 บ้านนาคลอง 

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้า้ห้วย
มะโน หมู่ที ่ 7 บ้านนา
คลอง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ขุดลอกอ่างเก็บน้า้ห้วย
มะโน หมู่ที ่ 7 บ้านนา
คลอง 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรม
ชลประทาน 

 
5 ขุดลอกโสกตาแกว หมู่ที ่9 

บ้านสายนาค้า 
เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ขุดลอกโสกตาแกว หมู่
ที่ 9 บ้านสายนาค้า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกโสกตาแกว หมู่ที ่
9 บ้านสายนาค้า 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6 ก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าหว้ย
ยางตอนกลาง  

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้า
ห้วยยางตอนกลาง  

800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้้าล้นล้าห้วยยาง
ตอนกลาง 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
7 ก่อสร้างฝายน้า้ล้นห้วยมะโน

ตอนล่าง  บริเวณนาคูใต้  
เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นห้วย
มะโนตอนล่าง บริเวณ
นาคูใต้  

800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้้าล้นหว้ยมะโน
ตอนล่าง บริเวณนาคูใต้ 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรม
ชลประทาน 

 
8 โครงการขุดลอกหนองยาว  

หมู่ที่ 6 บา้นวังเวยีง 
เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ขุดลอกหนองยาว  หมู่ที ่
6 บ้านวังเวียง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกหนองยาว  หมู่ที ่
6 บ้านวังเวียง 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9 ก่อสร้างฝายน้า้ล้นขนาดเล็ก
ล้าห้วยโศกตาแกว หมู่ที ่9 
บ้านสายนาค้า 

เพื่อให้มีน้้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ขนาดเล็กล้าหว้ยโศกตา
แกว หมู่ที่ 9 บ้านสาย
นาค้า 

800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้้าล้นขนาดเล็กล้า
ห้วยโศกตาแกว หมู่ที่ 9 
บ้านสายนาค้า 

ประชาชนได้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
รวม 9  โครงการ - - 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 - - - 

 


