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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัย
ข. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างถนน
- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล. ซอยอุบล ให้ดียิ่งขึ้น
ตระการ 13 (แยก 1)
(เสนอโดยชุมชนวังทอง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

(บาท)
238,000
(งบเทศบาล)

(บาท)
-

(บาท) (บาท)
-

- ก่อสร้างระบบระบายน้า

630,000

-

ท่อขนาด ศก. 1.20 ม.
ยาว 85 ม. และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(งบเทศบาล)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 4.50 ม. ยาว 104 ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม.

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
- ถนนได้รับการ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว
จานวน 1 สาย
และปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 โครงการก่อสร้างระบบ

- เพื่อก่อสร้างระบบ

ระบายน้า ซอยพโลชัย 5 ระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น
(ด้านติดกาแพงเรือนจา)
(เสนอโดยชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ2)

-

-

-

- ระบบระบายน้า - ระบบระบายน้า - สานักช่าง
ได้รับการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น
ดียิ่งขึ้น
จานวน 1 สาย

- 111 ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ให้ดียิ่งขึ้น
หนา 0.15 ม. กว้าง 3.90 -

(เสนอโดยชุมชนวิทยาลัย

6.00 ม. ยาว 400 ม. หรือ

โปลีเทคนิค 2)

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

(บาท)

1,394,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

- ถนนได้รับการ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว
จานวน 1 สาย

และปลอดภัย

1,840 ตร.ม. และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
4 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.15 ม. กว้าง 1.00 -

ซอยชยางกูร 4
(เสนอโดยชุมชนซอยชยางกูร 2.1 (2))

6.60 ม. ยาว 285 ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,400 ตร.ม.
- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
0.80 ม.พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจร ยาว 285 ม.
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

1,998,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และปลอดภัย
จานวน 1 สาย
- ระบบระบายน้า
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

- 112 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.15 ม. กว้าง 4.60 -

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

(บาท)

2,860,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว

ซอยชยางกูร 2

7.40 ม. ยาว 309 ม. หรือ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

และปลอดภัย

(ช่วงซอยชยางกูร 2.1 -

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

จานวน 1 สาย

- ระบบระบายน้า

ซอยชยางกูร 4)

2,090 ตร.ม.
- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
1.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรยาว 309 ม.

(เสนอโดยชุมชนซอยชยางกูร 2.1 (1), (2))

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
6 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.15 ม. กว้าง 4.30 ซอยชยางกูร 2.2

(เสนอโดยชุมชนซอยชยางกูร 2.1 (1), (2))

5.50 ม. ยาว 205 ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
925 ตร.ม.
- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรยาว 410 ม.
และอื่นๆ(ตามแบบแปลนเทศบาล)

1,785,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
จานวน 1 สาย

และปลอดภัย
- ระบบระบายน้า
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

- 113 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.15 ม. กว้าง 0.80 -

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

(บาท)

96,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว

ข้างหนองนาควาย

11.00 ม. ยาว 32 ม. หรือ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

และปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนศาลาหนองนาควาย 1)

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม.

จานวน 1 สาย

- ระบบระบายน้า

- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
0.40 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรยาว 32 ม.
และอื่นๆ

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
8 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.15 ม. กว้าง 3.80 ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5
4.00 ม. ยาว 112 ม. หรือ
(ข้างบ้านเลขที่ 25/6)

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2)

- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรยาว 118 ม.
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

754,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และปลอดภัย
จานวน 1 สาย

- ระบบระบายน้า
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

- 114 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการปรับปรุงถนน

- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ค.ส.ล.และระบบระบายน้า ระบบระบายน้าให้ดียิ่งขึ้น หนา 0.12 ม. กว้าง 1.00 -

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

(บาท)

380,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

- ถนนและระบบ - การสัญจรไป-มา - สานักช่าง
ระบายน้าได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว

ซอยพโลรังฤทธิ์

5.20 ม. ยาว 130 ม. หรือ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

และปลอดภัย

ข้างวัดพลแพน

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.

จานวน 1 สาย

- ระบบระบายน้า

(เสนอโดยชุมชนวัดพลแพน)

- ท่อระบายน้า ขนาด ศก.
0.40 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรยาว 65 ม.
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

