
  รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                           (แบบ ผ. ๐๒/๑) 
                                                                                                                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
                                                                     ส าหรับ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                                             เทศบาลต าบลนาตาลอ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๒ ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเทีย่วและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวตักรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานสร้างงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ถนนข้างสนง.
เทศบาลต าบลนาตาล 
ทางทิศตะวันตก)  
สนง.เทศบาลต าบล 
นาตาล ม.๔ 
ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 
จ.กาฬสินธุ ์
 

เพื่อให้ประชานมี
ถนนส าหรับขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กว้าง 5ม.  
ยาว 174ม.หนา 0.15.ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 870 
ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N = 16.868959 
E=103.265740 
พิกัดสิ้นสุด 
N=16.870583 
E=103.265472 

- - - ๔๕๒,๔๐๐ ๔๕๒,๔๐๐ ถนน 
คสล. 
จ านวน
๑ สาย 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อ
การสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
ทต.นาตาล 

 
 



   รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                 (แบบ ผ. ๐๒/๑) 
                                                                                                                 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
                                                                    ส าหรับ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                                           เทศบาลต าบลนาตาลอ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๒ ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเทีย่วและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวตักรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานสร้างงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท)    

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ถนนสายหน้าวัด
คลองน ้าไหล)  
บ้านหนองแซง ม.๑๑ 
ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 
จ.กาฬสินธุ ์
 

เพื่อให้ประชานมี
ถนนส าหรับขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กว้าง 4ม.  
ยาว 240ม.หนา 0.15.ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960
ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N = 16.865504 
E=103.259639 
พิกัดสิ้นสุด 
N=16.865930 
E=103.257010 

- - - ๔๙๙,๒๐๐ ๔๙๙,๒๐๐ ถนน คสล. 
จ านวน 
๑ สาย 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
ทต.นาตาล 

 



  รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                          (แบบ ผ. ๐๒/๑) 
                                                                                                                       แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
                                                                        ส าหรับ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                                            เทศบาลต าบลนาตาลอ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๒ ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเทีย่วและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวตักรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานสร้างงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ถนนสายข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง)  
บ้านเกิ้ง ม.๕ 
ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 
จ.กาฬสินธุ ์
 

เพื่อให้ประชานมี
ถนนส าหรับขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กว้าง 5ม.  
ยาว 185ม.หนา 0.15.ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 925
ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N = 16.908038 
E=103.237768 
พิกัดสิ้นสุด 
N=16.907596 
E=103.239243 

- - - ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ถนน คสล. 
จ านวน 
๑ สาย 

ประชาชน
มีถนนเพ่ือ
การสัญจร
ไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
ทต.นาตาล 

รวม            ๓   โครงการ    ๑,๔๓๒,๖๐๐ ๑,๔๓๒,๖๐๐    
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                           (แบบ ผ. ๐๒/๑) 
                                                                                                                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
                                                                      ส าหรับ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                                           เทศบาลต าบลนาตาลอ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๒ ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเทีย่วและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวตักรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานสร้างงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท)    

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสายหน้าบ้าน
นายทูล บ้านเกิ้ง ม.๕ 
ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 
จ.กาฬสินธุ ์
 

เพื่อให้ประชานมี
ถนนส าหรับขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กว้าง 5ม.  
ยาว 192ม.หนา 0.15.ม 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้าง ข้างละ 0.50 ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N = 16.909846 
E=103.233490 
พิกัดสิ้นสุด 
N=16.910646 
E=103.233286 

- - - ๔๙๙,๒๐๐ ๔๙๙,๒๐๐ ระยะทาง ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
ทต.นาตาล 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                           (แบบ ผ. ๐๒/๑) 
                                                                                                                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
                                                                       ส าหรับ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                                             เทศบาลต าบลนาตาลอ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๒ ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเทีย่วและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวตักรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานสร้างงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท)    

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสายหน้าวัด
ถ ้าเกิ้ง บ้านหนองแซง 
ม.๔ 
ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 
จ.กาฬสินธุ ์
 

เพื่อให้ประชานมี
ถนนส าหรับขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กว้าง 5ม.  
ยาว 192ม.หนา 0.15.ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960 
ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N = 16.870568 
E=103.262931 
พิกัดสิ้นสุด 
N=16.870753 
E=103.264433 

- - - ๔๙๙,๒๐๐ ๔๙๙,๒๐๐ ระยะทาง ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
ทต.นาตาล 

 


