รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
17 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
60,000
ค.ส.ล.ซอยประชาสันติ 1 มีความสะดวกในการสัญจร ประชาสันติ 1 แยกขวาขางบานเลขที่ 84/4
(59 =
แยกขวา
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
หรือภายในชุมชนเกาจาน 1
54,000)
บนทองถนน เพื่อปองกัน
(ถนนประชาสันติ/ชุมชนเกาจาน 1)
ไมใหน้ําทวมขัง
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

18 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยทองถิ่น มีความสะดวกในการสัญจร
เกาจานแยกซาย
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยทองถิ่น
เกาจานแยกซาย หรือภายในชุมชนเกาจาน 2
(ซอยวุฒิอนันต 1/ชุมชนเกาจาน 2 )
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาว 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 248.00 ตร.ม.

124,000
(59 =
111,600)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

19 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนา มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
พัฒนาแยกขวาขางบานเลขที่ 2/15
หรือภายในชุมชนเกาจาน 2
(ซอยประชาสันติ 5/ชุมชนเกาจาน 2)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 17.00 ม. .หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 51.00 ตร.ม.

25,500
(59 =
22,950)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
20 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุง ค.ส.ล. ซอยบานมวง
164,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยบานมวง มีความสะดวกในการสัญจร 5/1 ทายซอย ภายในชุมชนบานมวง 2
(59 =
5/1 ทายซอย
(ถนนประชาสันติ/ชุมชนบานมวง 2)
147,600)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 82.00 ม. เฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 328.00 ตร.ม.
21 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
มีความสะดวกในการสัญจร
อนามัยบานชาง 1
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชวงที่ 2
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง
22 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
มีความสะดวกในการสัญจร
อนามัยบานชาง 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

460,000
บานชาง 1 ชวงที่ 2 (ถนนเลียบคลองสงน้ํา
(59 =
บานชาง/ชุมชนบานชาง 2) หรือภายในชุมชน 414,000)
-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

ยาวประมาณ 230.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 920.00 ตร.ม.
400,000
บานชาง 2 (ถนนเลียบคลองสงน้ําบานชาง/
(59 =
ชุมชนบานชาง 2) หรือภายในชุมชนบานชาง 2 360,000)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 800.00 ตร.ม.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-

บานชาง 2 ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
23 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย
258,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
มีความสะดวกในการสัญจร บานชาง 3 (ถนนเลียบคลองสงน้ําบานชาง/
(59 =
อนามัยบานชาง 3
ชุมชนบานชาง 2) หรือภายในชุมชนบานชาง 2 232,200)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 129.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 516.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

24 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอย
มีความสะดวกในการสัญจร
สิทธิชัย แยก 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสิทธิชัย
60,000
แยก 2 (ถนนทหาร/ชุมชนดอนอุดม1)
(59 =
หรือภายในชุมชนดอนอุดม 1 ถนน ค.ส.ล.
54,000)
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

25 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก 3 มีความสะดวกในการสัญจร
ขางบานเลขที่ 70/5
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก 3
ขางบานเลขที่ 70/5 หรือภายในชุมชน
โพนบก (ถนนบานโพนบก/ชุมชนโพนบก)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 186.00 ตร.ม.

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

93,000
(59 =
83,700)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
26 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี
280,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี มีความสะดวกในการสัญจร แยก 4 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ)
(59 =
แยก 4
หรือภายในชุมชนหนองใหญ ถนน ค.ส.ล.
252,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
กว
า
งประมาณ
4.00
ม.
ยาวประมาณ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 560.00 ตร.ม.
27 โครงการกอสรางปรับปรุง
ศรีอุดม

-เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอย
ศรีอุดม หรือภายในชุมชนบานชาง 2 ถนน
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
58.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมใหน้ําทวมขัง
ไมนอยกวา 145.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

72,500
(59 =
65,250)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง

28 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคํา 5 148,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคํา 5 มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนอําเภอ/ชุมชนดอนอุดม 3) หรือ
(59 =
ภายในชุ
ม
ชนดอนอุ
ด
ม
3
ถนน
ค.ส.ล.
133,200
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
74.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมใหน้ําทวมขัง
ไมนอยกวา 296.00 ตร.ม.

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
29 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก
225,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก
มีความสะดวกในการสัญจร ชวงที่ 2 (ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง1)
ชวงที่ 2
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

30 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยบาน
มีความสะดวกในการสัญจร
โพนบก ซอย 11 ชวงที่ 2 -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบาน
โพนบก ซอย 11 ชวงที่ 2 (ถนนบานโพนบก/
ชุมชนโพนบก) หรือภายในชุมชนโพนบก
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม.

400,000
(59 =
360,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

31 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคํา มีความสะดวกในการสัญจร
เชื่อมถนนนเรศวร
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคํา
เชื่อมถนนนเรศวร (ถนนนเรศวร/ชุมชน
ผาสุก) หรือภายในชุมชนผาสุก ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 210.00 ตร.ม.

105,000
(59 =
94,500)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
32 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี 2
200,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี 2 มีความสะดวกในการสัญจร แยกขวา (ถนนนธนธานี-โนนทัน/ชุมชน
(59 =
แยกขวา
หนองใหญ) หรือภายในชุมชนหนองใหญ
180,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน
ค.ส.ล.กว
า
งประมาณ
4.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

33 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยตระกูล
ถนน ค.ส.ล.ซอยตระกูล มีความสะดวกในการสัญจร กองเงิน หรือชุมชนภายในชุมชนบานชาง
กองเงิน
(ถนนเลียบคลองบานชาง/ชุมชนบานชาง )
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตร.ม.

75,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

34 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง 5 มีความสะดวกในการสัญจร
ชวง 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

165,000
(59 =
148,500)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง 5
ชวงที่ 2 (ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง 1)
หรือภายในชุมชนบานชาง 1 ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 330.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
35 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ 90,000
ถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ มีความสะดวกในการสัญจร เชื่อมโนนทัน แยกซาย ซอย 1
(59 =
เชื่อมโนนทัน แยกซาย
(ถนนหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
81,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ซอย 1
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม. ยาว
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

36 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ถนนสามัคคี 1 มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนสามัคคี 1
(ถนนบานมวงสามัคคี/ชุมชนสามัคคี)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ3.00 ม.
ยาวประมาณ 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ตร.ม

180,000
(59 =
162,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

37 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ
เชื่อมโนนทัน แยกซาย
ซอย 2

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนน
หนองใหญเชื่อมโนนทัน แยกซาย ซอย 2
(ถนนหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม

120,000
(59 =
108,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
38 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ
180,000
ถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ มีความสะดวกในการสัญจร เชื่อมโนนทัน แยกซาย ซอย 4
(59 =
เชื่อมโนนทัน แยกซาย
(ถนนหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
202,500)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ซอย 4
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ตร.ม

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

39 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแกว 1 มีความสะดวกในการสัญจร
แยก 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแกว 1
แยก 2 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 4
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.

60,000
(59 =
54,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

40 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแกว 3 มีความสะดวกในการสัญจร
ทายซอย
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแกว 3
ทายซอย หรือภายในชุมชนดอนอุดม 4
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 80.00 ตร.ม.

40,000
(59 =
36,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
41 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยดงวัด
117,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยดงวัด
มีความสะดวกในการสัญจร ซอย 1/10 หรือภายในชุมชนดงวัด
(59 =
ซอย 1/10
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 ม.
105,300)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 78.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 234.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

42 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยดงวัด
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอย 1/9
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยดงวัด
ซอย 1/9 หรือภายในชุมชนดงวัด
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม.

90,000
(59 =
81,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

43 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยติดราน มีความสะดวกในการสัญจร
โอคคลีนิคแอร
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยติดราน
โอคคลีนิคแอร หรือภายในชุมชนหนองบัว 5
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 216.00 ตร.ม.

108,000
(59 =
97,200)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
44 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาด
60,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาด มีความสะดวกในการสัญจร หนองบัว ชวยที่ 1 หรือภายในชุมชนเกาจาน 1
(59 =
หนองบัว ชวงที่ 1
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
54,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

45 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาด มีความสะดวกในการสัญจร
หนองบัว ชวงที่ 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาด
หนองบัว ชวยที่ 2 หรือภายในชุมชนเกาจาน 1
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 86.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 344.00 ตร.ม.

172,000
(59 =
154,800)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

46 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยขางราน มีความสะดวกในการสัญจร
อาหารวิเศษนิยม
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยขางราน
อาหารวิเศษนิยม (ถนนนโนนพิบูลย/ชุมชน
ชุมชนโนนพิบูลย) ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
440.00 ตร.ม.

220,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
47 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองตุ
105,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยหนองตุ มีความสะดวกในการสัญจร (ขางเซเวนอีเลฟเวน) (ถนนนิตโย/ชุมชน
(ขางเซเวนอีเลฟเวน)
หนองตุ 1) ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
3.50 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
210.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

48 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยเปงคําภา มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเปงคําภา
(ถนนศรีสุข/ชุมชนโพธิ์สวาง 2) ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 210.00 ตร.ม.

105,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

49 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยโยธาวิจิตร มีความสะดวกในการสัญจร
แยก 3 ฝงขวา
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโธยาวิจิตร

157,500

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

แยก 3 ฝงขวา (ถนนศรีสุข/ชุมชนโพธิ์สวาง 2)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.50 ม.
ยาวประมาณ 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
50 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยแยก
66,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยแยก
มีความสะดวกในการสัญจร จรัลอุทิศ (เขตในเมือง) ถนน ค.ส.ล.
จรัลอุทิศ
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
33.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 132.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

51 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยรักษมิตร 3 มีความสะดวกในการสัญจร
เชื่อมซอย 4
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
รักษมิตร 3 (ชุมชนโนนยาง) ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480.00 ตร.ม.

240,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

52 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยรักษมิตร 4 มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
รักษมิตร 4 (ชุมชนโนนยาง) ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 440.00 ตร.ม.

220,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
53 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 9 830,000
ถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 9 มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนรองเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2)
(59 =
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
747,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 415.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,660.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

54 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยศิริเพ็ญ มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง
55 โครงการกอสรางปรับปรุง

-เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยบุตรสมบัติ 10 มีความสะดวกในการสัญจร
เชื่อมบานมวง
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศิริเพ็ญ
ภายในชุมชนหนองบัว 5 ถนน ค.ส.ล.

140,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย
420,000
บุตรสมบัติ 10 เชื่อมบานมวง (ชุมชนหนองตุ 2)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 280.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ตร.ม.

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
280.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
56 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 105,000
ถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 มีความสะดวกในการสัญจร แยก 1 (ชุมชนเกาจาน 4) ถนน ค.ส.ล.
แยก 1
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม.
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
บนทองถนน เพื่อปองกัน
210.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

57 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 มีความสะดวกในการสัญจร
เชื่อม 15
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14
เชื่อม 15 (ชุมชนเกาจาน 4) ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 80.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
240.00 ตร.ม.

120,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

58 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศก 3 มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศก 3
หรือภายในชุมชนบานชาง ถนน ค.ส.ล. กวาง
ประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 115.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
345.00 ตร.ม.

172,500
(59 =
155,250)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
59 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลอง 80,000
ถนนเลียบคลองชุมชน
มีความสะดวกในการสัญจร ชุมชนดอนอุดม (ชุมชนดอนอุดม)
ดอนอุดม
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 160.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

60 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุตา
450,000
ค.ส.ล. ซอยศรีสุตา
มีความสะดวกในการสัญจร (ชุมชนบานชาง) ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 900.00 ตร.ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

61 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ค.ส.ล. ซอยประจัญบาน มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยประจัญบาน

(ถนนเลียบคลองบานชาง/ชุมชนบานชาง)
ถนนค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ
60.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม.

90,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
62 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตราชูเชื่อม 130,000
ถนน ค.ส.ล. ซอยตราชูเชื่อม มีความสะดวกในการสัญจร ซอยชางแลนด (ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง)
ซอยชางแลนด
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 65.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 260.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
63 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ซอยหนองใหญ
เชื่อมโนนทัน แยกซาย
ซอย 3

-เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

64 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยทองพันธ มีความสะดวกในการสัญจร
แยก 3
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองใหญ
เชื่อมโนนทัน แยกซายซอย 3 (ถนนโนนทัน/
ชุมชนโนนทัน) ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
3.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตร.ม.

75,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยทองพันธ
แยก 3 (ถนนทหาร/ชุมชนศรีเจริญสุข)
หรือภายในชุมชนศรีเจริญสุข ถนน ค.ส.ล.

119,000
(59 =
107,100)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

กวางประมาณ 2.80 ม. ยาวประมาณ 85.00 ม.

หนาเฉลี่ยน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
238 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
65 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุง ค.ส.ล.ซอยสามัคคี
144,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนนิตโย/ชุมชนเมืองทอง) หรือภายใน
(59 =
ชุมชนเมืองทอง ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ
129,600)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
3.00 ม. ยาวประมาณ 96.00 ม. หนาเฉลี่ย
บนทองถนน เพื่อปองกัน
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 288.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

66 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยประชาราษฎร แยก 2 -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

67 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยบานสามัคคี 1 ซายมือ -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยประชาราษฎร

147,500

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

150,000
(59 =
135,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

แยก 2 (ถนนนิตโย/ชุมชนหนองบัว 3)
หรือในชุมชนหนองบัว 3 ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ
118.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 295.00 ตร.ม.
-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย
บานสามัคคี 1 ซายมือ (ถนนทหาร/ชุมชน
หนองขอนกวาง 2) ถนน ค.ส.ล.กวาง
ประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
68 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุง ค.ส.ล. ซอยวัดจันทราทิพย 327,250
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร ซอย 4 (ซอยหลังวัดจันทราทิพย/ชุมชนเมืองทอง) (59 =
ซอยวัดจันทราทิพย ซอย 4 -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.50 ม.
294,500)
ยาวประมาณ 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพี้นที่ไมนอยกวา 654.50 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

69 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยพุทธรักษา ชวงที่ 3
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพุทธรักษา
ชวงที่ 3 (ถนนเลียบสายรอบเมือง/ชุมชน
หนองหิน) หรือภายในชุมชนบานชาง 2
ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 122.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 488.00 ตร.ม.

244,000
(59 =
202,500)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

70 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยขาง
มีความสะดวกในการสัญจร
บานเลขที่ 484,487
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบานเลขที่
484,487 (ถนนหมากแขง/ชุมชนบานจิก)
หรือภายในชุมชนบานจิก ถนน ค.ส.ล.กวาง
ประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไมนอยกวา 90.00 ตร.ม.

45,000
(59 =
40,500)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
71 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 6
204,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 6 มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนสุรทักษ/ชุมชนศรีชมชื่น 2) หรือ
(59 =
ภายในชุมชนศรีชมชื่น 2 ถนน ค.ส.ล.
183,600)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
102.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 408.00 ตร.ม.
72 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 8 196,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 8 มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนสุรทักษ/ชุมชนศรีชมชื่น 2)
(59 =
หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 2 ถนน ค.ส.ล.
176,400)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 98.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
408.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

73 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 9 มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 9
(ถนนสุรทักษ/ชุมชนศรีชมชื่น 2)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 140.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
560.00 ตร.ม.

280,000
(59 =
252,000)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
74 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
240,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร พรหมประกาย 11 (ถนนพรหมประกาย/
(59 =
ซอยพมหมประกาย 11
ศรีชมชื่น 3) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3
216,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนนกว
า
งประมาณ
ค.ส.ล.
4.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 140.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

75 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยพมหมประกาย 12
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย
พรหมประกาย 12 (ถนนพรหมประกาย/
ศรีชมชื่น 3) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 118.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 472.00 ตร.ม.

236,000
(59 =
212,400)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

76 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปญญา มีความสะดวกในการสัญจร
แยก 4
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปญญา
แยก 4 (ถนนดอนอุดม/ชุมชนดอนอุดม 5)
หรือภายในชุมชนดอนอุดม 2
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม.

400,000
(59 =
360,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
77 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง
225,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง มีความสะดวกในการสัญจร ชวงที่ 1 (ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง 2)
ชวงที่ 1
หรือภายในชุมชนบานชาง 2 ถนน ค.ส.ล.
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

78 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยจันทร
มีความสะดวกในการสัญจร
เจริญสุขทายซอย
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจันทร
เจริญสุขทายซอย หรือภายในชุมชน
ดอนอุดม (ถนนอําเภอ/ชุมชนดอนอุดม 1)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม.

200,000
(59 =
180,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

79 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสงา
มีความสะดวกในการสัญจร
แยก 1
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสงา
แยก 1 (ถนนหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม

300,000
(59 =
270,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
80 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสงา
300,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสงา
มีความสะดวกในการสัญจร แยก 2 (ถนนหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
(59 =
แยก 2
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
270,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ
150
ม.
หนาเฉลี
ย
่
0.15
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

81 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยจันทรสวาง
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชวงที่ 2 ทายซอย
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนน
ซอยจันทรสวาง ชวงที่ 2 ทายซอย หรือ
ภายในชุมชนหนองบัว 7 ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 390.00 ตร.ม.

195,000
(59 =
175,500)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

82 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยจันทรเจริญสุข
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทายซอย
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจันทรเจริญสุข

70,000
(59 =
63,000)

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

ทายซอย หรือภายในชุมชนดอนอุดม 1
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 140.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
83 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี
37,500
ถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี มีความสะดวกในการสัญจร 11/1 (ซอยสมิตโยธิน) หรือภายในชุมชน
(59 =
11/1
เกาจาน 3 ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
33,750)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
2.50
ม.ยาวประมาณ
30.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
75.00 ตร.ม.
84 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยบุญพิทักษ 2 ฝงซาย -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง
85 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ล.ล.ซอยสามัคคี มีความสะดวกในการสัญจร
21 เชื่อมซอยสามัคคี 19 -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ซอยวุฒิอนันท
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบุญพิทักษ 2

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

120,000

-

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

(59 =
433,800)

482,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

ฝงซาย (ถนนเลี่ยงเมือง/ชุมชนมธุรส)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม.
-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี 21
เชื่อมซอยสามัคคี 19 ซอยวุฒิอนันท
หรือภายในชุมชนเกาจาน 4
(ซอยวุฒิอนันต/ชุมชนเกาจาน 4)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 964.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
86 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุง ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 49,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร แยกสินชัย (ถนนอัศวมิตร/ชุมชนศรีชมชื่น 3)
(59 =
ซอยสุรทักษ - แยกสินชัย -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3
441,000)
ถนน
ค.ส.ล.กว
า
งประมาณ
14.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 980.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

87 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
มีความสะดวกในการสัญจร
อนามัยบานชาง 4
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
อนามัยบานชาง 4 (ถนนเลียบคลองสงน้ํา
บานชาง/ชุมชนบานชาง 2) หรือภายใน
ชุมชนบานชาง 2 ถนน ค.ส.ล.กวาง
ประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
122.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 488.00 ตร.ม.

(59 =
219,600)

244,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

88 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 2 มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรทักษ 2
หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 2
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 520.00 ตร.ม.

(59 =
223,400)

260,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
89 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปญญา
600,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปญญา มีความสะดวกในการสัญจร ซอย 4 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 5
(59 =
ซอย 4
(ถนนดอนอุดม/ชุมชนดอนอุดม 5)
540,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

90 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบ
มีความสะดวกในการสัญจร
คลองสงน้ําชลประทาน
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบ
คลองสงน้ํา ชลประทานหรือภายในชุมชน
บานชาง 1 (ถนนเลียบคลองสงน้ํา/
ชุมชนบานชาง 1) ถนน ค.ส.ล.กวาง
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
250.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม.

(59 =
450,000)

500,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

91 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยชวยค้ําชู มีความสะดวกในการสัญจร
ทายซอย
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยชวยค้ําชู
ทายซอย หรือภายในชุมชนบานชาง 2
(59 =
(ถนนเลียบคลองสงน้ํา/ชุมชนบานชาง2)
360,000)
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม.

400,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
92 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ
720,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนบานหนองใหญ/ชุมชนบานหนองใหญ)
(59 =
ซอยบานหนองใหญ
หรือภายในชุมชนหนองใหญ ถนน ค.ส.ล.
648,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
กว
า
งประมาณ
4.00
ม.
ยาวประมาณ
360.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
1,440.00 ตร.ม.
93 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยหนองใหญ 1
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ 1
เชื่อมถนนรอบเมือง (ถนนบานหนองใหญ/
(59 =
ชุมชนหนองใหญ) หรือภายในชุมชนหนองใหญ 900,000)
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 5.00 ม.
ยาวประมาณ 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,000.00 ตร.ม.

94 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยบานโนนทัน
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโนนทัน
(ถนนบานหนองใหญ/ชุมชนหนองใหญ)
หรือภายในชุมชนหนองใหญ ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ
1,0.35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,175.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

1,000,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

2,587,500
(59 =
2,328,750)

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
95 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี
164,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี มีความสะดวกในการสัญจร แยก 5 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ)
(59 =
แยก 5
หรือภายในชุมชนหนองใหญ
147,600)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน
ค.ส.ล.กว
า
งประมาณ
4.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 82.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 328.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

96 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี
ถนน ค.ส.ล.ซอยธนธานี มีความสะดวกในการสัญจร แยก 6 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ)
แยก 6
หรือภายในชุมชนหนองใหญ
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 4.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 140.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 560.00 ตร.ม.

(59 =
252,000)

280,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

97 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยชวยค้ําชู มีความสะดวกในการสัญจร
ชวง 2
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

(59 =
290,250)

322,500

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยชวยค้ําชู
ชวง 2 (ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง 2)
หรือภายในชุมชนบานชาง 2 ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
215.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 645.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
98 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
375,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยหลัง
มีความสะดวกในการสัญจร อนามัยบานชาง (ถนนเลียบคลองสงน้ํา/
(59 =
อนามัยบานชาง
ชุมชนบานชาง 2) หรือภายในชุมชนบานชาง 2 337,500)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 5.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

99 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง มีความสะดวกในการสัญจร
ขางบานเลขที่ 112/1
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบานชาง
ขางบานเลขที่ 112/1 (ถนนบานชาง/ชุมชน
บานชาง 1) หรือภายในชุมชนบานชาง 1
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 210.00 ตร.ม.

(59 =
94,500)

105,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

100 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยขางบาน มีความสะดวกในการสัญจร
เลขที่ 94
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยขางบาน
เลขที่ 94 (ถนนนบานหนองใหญ/ชุมชน
หนองใหญ) ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ
4.00 ม. ยาวประมาณ 98.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 392.00 ตร.ม.

(59 =
176,400)

196,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
101 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยวิภา
104,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยวิภา
มีความสะดวกในการสัญจร หรือภายในชุมชนดอนอุดม 4
(59 =
(ถนนดอนอุดม/ชุมชนดอนอุดม 4)
93,600)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนน
ค.ส.ล.กว
า
งประมาณ
4.00
ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ยาวประมาณ 52.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไมใหน้ําทวมขัง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 208.00 ตร.ม.
102 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยชุมดาวงษ มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยชุมดาวงษ
กองเงิน หรือภายในชุมชนบานชาง 1
(ถนนบานชาง/ชุมชนบานชาง 1) ถนนค.ส.ล.
กวางประมาณ3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
90.00 ตร.ม.

(59 =
40,500)

45,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

103 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศิริพันธุเมธี
ถนน ค.ส.ล.ซอยศิริพันธุเมธี มีความสะดวกในการสัญจร หรือภายในชุมชนบานชาง 2 (ถนนบานชาง/
ชุมชนบานชาง 1) ถนนค.ส.ล.กวางประมาณ
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
3.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
120.00 ตร.ม.

(59 =
54,000)

60,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
104 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บานชางเดิม
288,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร หรือภายในชุมชนบานชาง 1 (ถนนบานชาง/
(59 =
ถนนบานชางเดิม
ชุมชนบานชาง 1) ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 259,200)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
4.00 ม. ยาวประมาณ 144.00 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ไมใหน้ําทวมขัง
576.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

105 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก
มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก
หรือภายในชุมชนบานชาง 2 (ถนนบานชาง/
ชุมชนบานชาง 2) ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ
3.00 ม. ยาวประมาณ 28.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
84.00 ตร.ม.

(59 =
37,800)

42,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

106 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยศรีรัฐกิจ 1 (ถุงเงิน)
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีรัฐกิจ 1
(ถุงเงิน) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3
(59 =
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
135,000)
ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม

150,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
107 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรธนา
2,187,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรธนา มีความสะดวกในการสัญจร หรือภายในชุมชนเกาจาน ถนน ค.ส.ล.
(59 =
กวางประมาณ 3.00 - 6.00 ม.
2,187,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 729 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,374.00 ตร.ม
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

108 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ถนน
มีความสะดวกในการสัญจร
เลียบคลองชลประทาน
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชุมชนดอนอุดมฝงซาย
บนทองถนน เพื่อปองกัน
(ฝงรั้ววัดทิพยสันติวัน)
ไมใหนํา้ ทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบคลอง
2,080,000
ชลประทาน ชุมชนดอนอุดม ฝงซาย
(59 =
(ฝงรั้ววัดทิพยสันติวัน) ขนาดกวางประมาณ 1,872,000)
8.00 ม. ยาวประมาณ 520 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,160 ตร.ม.

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

109 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยพิชัยรักษ 2 ทายซอย -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิชัยรักษ 2
ทายซอย หรือภายในชุมชนพิชัยรักษ
ถนน ค.ส.ล.กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 90.00 ตร.ม.

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

(59 =
40,500)

45,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
110 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยไสวอุทิศ 5
160,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร แยก 3 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 5
(59 =
ซอยไสวอุทิศ 5 แยก 3
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
144,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 320.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

111 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยโพนบก ซอย 4
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก
ซอย 4 หรือภายในชุมชนโพนบก
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 ม.
ยาวประมาณ 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 60.00 ตร.ม.

(59 =
27,000)

30,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

112 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย มีความสะดวกในการสัญจร
(ชวงที่ 2)
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย
(ชวงที่ 2) หรือภายในชุมชนบานชาง 2
(59 =
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
450,000)
ยาวประมาณ 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม.

500,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
113 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อม
60,000
ถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อม
มีความสะดวกในการสัญจร ระหวางซอยประชารังสรรค - มหามิตร
(59 =
ระหวางซอย
หรือภายในชุมชนสรางแกว 1 ถนน ค.ส.ล.
54,000)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ประชารังสรรค-มหามิตร บนทองถนน เพื่อปองกัน
กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมใหน้ําทวมขัง
ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.
114 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยหนองเหล็ก 8
-เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

115 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
ซอยหนองเหล็ก 7 แยก 6 -เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองเหล็ก 8

(ถนนรอบเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2)
หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,400.00 ตร.ม.
-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองเหล็ก 7

แยก 6 หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 - 6.00 ม.
ยาวประมาณ265.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,060.00 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

(59 =
630,000)

700,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

(59 =
477,000)

700,000

-

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
116 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน -กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองเหล็ก 11
153,000
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร (ถนนนิตโย/ชุมชนหนองเหล็ก 2)
(59 =
ซอยหนองเหล็ก 11
ถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 ม.
137,700)
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาวประมาณ 102.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บนทองถนน เพื่อปองกัน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 306.00 ตร.ม.
ไมใหน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

117 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.
มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแกว 1
(ถนนรอบเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2)
(59 =
หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2 ถนน ค.ส.ล. 135,000)
กวางประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ
100.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
300.00 ตร.ม.

150,000

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

117 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ค.ส.ล.ซอยผาสุก
มีความสะดวกในการสัญจร
-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมขัง

-กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยผาสุก
(ถนนนเรศวร/ชุมชนผาสุก) ถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 4.00 - 8.00 ม.
ยาวประมาณ 390.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,590.00 ตร.ม.

795,000

-จํานวน 1 สาย -ประชาชนมีถนนใชสัญจร
ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุทําให
บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการชาง
ฝายสาธารณูปโภค

(59 =
985,800)

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
-อุดหนุนงบประมาณใหแก การไฟฟา
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค -เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
273,000
สวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี สําหรับ
จังหวัดอุดรธานี
ใชอยางทั่วถึง
(59 =
ขยายเขตไฟฟา
3,000,000)
(58 =
2,000,000)
2 อุดหนุนการประปาสวน
-เพื่อใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอย -อุดหนุนงบประมาณใหแก การ
4,143,300
ภูมิภาคสาขาอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานีมีน้ําประปา ประปาสวนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
สําหรับขยายเขตติดตั้งและวางทอ
ใชสําหรับการดําเนินงานใน
ประปาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
กิจกรรมตางๆ
เทศบาลนครอุดรธานี
-จัดซื้อบาลาสอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 1,142,500
3 จัดซื้อบาลาส
-เพื่อซอมแซมและเปลี่ยน
(59,58 =
1. บาลาสอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
บาลาสไฟฟาสาธารณะ
1,142,500)
ขนาด 150w จํานวน 100 ตัว
ในชุมชนภายในเขตเทศบาล
2. บาลาสอิเล็กทรอนิกส
นครอุดรธานี
ขนาด 250w จํานวน 100 ตัว
-เพื่อใชสําหรับงานไฟฟา
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล 3. บาลาสอิเล็กทรอนิกส
ขนาด 400w จํานวน 50 ตัว
นครอุดรธานี
-เพื่อลดการใชพลังงาน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-ประชาชนมีไฟฟา -ประชาชนภายในเขตเทศบาล
ใชอยางเพียงพอ ไดรับการบริการของรัฐอยาง
เทาเทียมและทําใหการดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางมีความสุข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

-มีน้ําประปาใช
อยางเพียงพอ

-ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
นครอุดรธานีมีน้ําประปาใช
สําหรับการดําเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ

-คาใชจายดาน
ไฟฟาสาธารณะ
ลดลง

สํานักการชาง
- มีวัสดุสําหรับซอมแซมไฟฟา
(งานสถานที่และ
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ไฟฟาสาธารณะ)
นครอุดรธานี
- ทําใหการปฏิบัติงานไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็วไมมี
อุปสรรค
- ลดการใชพลังงานจากการใช
บาลาสแกนเหล็กเปนบาลาส
อิเล็กทรอนิกส ไดถึง 30% ตอจุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
4 จัดซื้อโคมไฟฟาโซเดียมขนาด -เพื่อเปลี่ยนโคมไฟโซเดียม
- จัดซื้อโคมไฟโซเดียม
1,340,000
150 วัตต
ชนิด 400 วัตต ภายในเขต
ขนาด 150 วัตต ประกอบดวย
(59,58 =
เทศบาลใหเปนโคมไฟโซเดียม
1.ขาเหล็กยึด 2 โคง ทําจาก
1,340,000)
ชนิด 150 วัตต
ทอทองเหลือง
-เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา
2.เหล็กยึดปรับระดับได
และลดคาใชจายดานการ
3.โคมไฟโซเดียมพรอมกระจก
บํารุงรักษา
แบบแกวปรึซึ่ม ไดรับคา IP 65
จํานวน 200 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)
-คาใชจายดาน
ไฟฟาและการ
ซอมบํารุงรักษา
ลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-ไดเปลี่ยนโคมไฟโซเดียม
สํานักการชาง
ชนิด 400 วัตต ภายในเขต
(งานสถานที่และ
เทศบาลนครอุดรธานี ใหเปนโคม ไฟฟาสาธารณะ)
ไฟโซเดียม ชนิด 150 วัตต
-การใชพลังงานไฟฟาและลด
คาใชจายดานการบํารุงรักษา
ลดลง

5 จัดซื้อโคมไฟสาธารณะขนาด -เพื่อใชสําหรับงานไฟฟา
2 x 40 วัตต
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี

-จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ
ขนาด 2x40 วัตต ฟลูออเรสเซนส
พรอมอุปกรณ จํานวน 500 ชุด

875,000
(59,58 =
875,000)

-

-

-โคมไฟสาธารณะ -มีวัสดุสําหรับซอมแซมโคม
จํานวน 500 ชุด ไฟฟาสาธารณะภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี

สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

6 จัดซื้อตูและระบบควบคุมเปด -เพื่อใหการควบคุมการเปด-ปด
ไฟฟาสาธารณะเปนไปอยางมี
- ปดไฟฟาสาธารณะ
ประสิทธิภาพ
แบบอัตโนมัติ
-เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ระบบจําหนายของการไฟฟา
ประชาชนที่พักอาศัย
อยูใกลกับตูควบคุมและ
ประชาชนที่สัญจร

-จัดซื้อตูและระบบควบคุมการเปด - 242,500
(59 =
ปดไฟฟาสาธารณะ ขนาดประมาณ
295,500)
35x60x25 ซม. พรอมอุปกรณ
(58 =
จํานวน 25 ตู
492,500)

-

-

สํานักการชาง
-การควบคุมการ -ตูควบคุมไฟฟาสาธารณะเปด(งานสัญญาณ
ปดไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปด-ปดไฟฟา
ไฟฟาและ
-เกิดความปลอดภัยตอ
สาธารณะ
ประชาชนที่พักอาศัยอยูใกลกับ เครื่องหมายจราจร)
มีประสิทธิภาพ
ตูควบคุมและประชาชนที่สัญจร
ยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
7 จัดซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน -เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา
-จัดซื้อโคมประหยัดพลังงานชนิด
937,500
ชนิดหลอด LED 90 วัตต
หลอด LED 90 วัตต มีคามาตรฐาน
ดานการปองกัน IP66
จํานวน 150 ชุด
8 จัดซื้อชุดโคมไฟ ประหยัด
พลังงานชนิดหลอด LED
2 x 18 วัตต

9 จัดซื้อหลอดไฟชนิด LED
ขนาด 36 วัตต ขั้ว E40

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอง
สวางในการสัญจรใหประชาชน
ไดรับความสะดวกและไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- เพื่อเปลี่ยนทดแทนโคมไฟ
แบบ 2x40 วัตต ในถนนสายรอง
ในชุมชน
-เพื่อปรับเปลี่ยนการใชพลังงาน
ใหคุมคาและเหมาะสม

ตัวชี้วัด
(KPI)
-คาใชจายดาน
ไฟฟาลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-การใชพลังงานไฟฟาลดลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณ
ไฟฟาและ
เครื่องหมายจราจร)

-จัดซื้อชุดโคมไฟ LED ประหยัด
พลังงาน ชนิดหลอด LED
ขนาด 2x18 วัตต
จํานวน 900 ชุด

1,980,000

-

-

-จํานวน 900 ชุด

-ประชาชนสัญจรในยามค่ําคืน
ไดอยางปลอดภัย
-ลดการใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

-จัดซื้อหลอดไฟชนิด LED ขนาด
36 วัตต ขั้ว E40 เพื่อเปลี่ยน
ทดแทนหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม
ขนาด 250 วัตต ตามถนนสายหลัก
จํานวน 1,000 หลอด

1,980,000

-

-

-จํานวน 1,000
หลอด

-ประชาชนสัญจรในยามค่ําคืน
ไดอยางปลอดภัย
-ลดการใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค -เพื่อความเปนระเบียบ
-อุดหนุนงบประมาณใหแก
19,000,000
เขต 1 (ภาคตะวันออก
เรียบรอยของบานเมือง และให การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(59 =
เฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ประชาชนมีความปลอดภัยใน (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) จังหวัด 19,000,000)
ตามโครงการกอสรางระบบ ชีวิตและทรัพยสิน
อุดรธานีกอสรางระบบไฟฟา
ไฟฟาเคเบิลใตดิน
-เพื่อปรับปรุงระบบ
เคเบิลใตดิน จังหวัดอุดรธานี
สาธารณูปโภคและภูมิทัศนถนน ชวงถนนอุดรดุษฎี-ถนนโพศรี
ใหสอดคลองกับระบบเคเบิ้ลใต (ระยะที่ 1) โดยกอสรางบอพัก
ดิน
และทอรอยสายไฟแรงสูง
-ปรับปรุงถนน/ปรับปรุงภูมิทัศน
และงานดานโยธาอื่นๆ ระยะทาง
ประมาณ 1,800 ม. ตามแบบแปลน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุดรธานี
11 กอสรางติดตั้งระบบไฟฟา
-เพื่อปองกันอันตรายแกชีวิตและ -กอสรางติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 2,000,000
แสงสวางทางเดินและทาง
ทรัพยสินบริเวณทางจักรยาน ทางเดินและทางจักรยาน บริเวณริม
จักรยานบริเวณริมลําหวย
ลําหวยหมากแขง
ลําหวยหมากแขงจากสะพานถนนศรี
หมากแขง
สุขไปจนถึงสะพานถนนอุดรดุษฎี

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-ระบบไฟฟาเคเบิล -รักษาทัศนียภาพพื้นที่ศูนยกลาง
ใตดินระยะทาง ของเมืองใหมีความสวยงามและ
ประมาณ 1,800 ม. ทําใหระบบการจายไฟฟามีความ
มั่นคง
-ทําใหภูมิทัศนถนนอุดรดุษฎีถนนโพศรี เกิดความเรียบรอย
สวยงาม

-ไมเกิดปญหา
อาชญากรรม
ในยามวิกาล

-ปองกันไมใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนหรือเกิดความ
เสียหายบริเวณทางจักรยาน
ลําหวยหมากแขง
-ประชาชนไดรับความสะดวก
มีไฟฟาสองสวาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร

สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
12 ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
-เพื่อเพิ่มความสวางบริเวณทาง -ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนคร แยกทําใหเกิดความชัดเจน
ชนิดหลอด LED ขนาด 110 วัตต
อุดรธานี
ปลอดภัยในการจราจร
พรอมติดตั้งเสาเหล็กชุบกาวาไนท
-เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการ
ขนาดความสูงไมนอยกวา 8 เมตร
มองเห็นเปนการลดปญหาการ พรอมฐานราก ชุดควบคุมพรอม
เกิดอุบัติเหตุ
เดินสายไฟตามมาตรฐาน ในพื้นที่
เขตเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้
1,852,300
1.บริเวณถนนอุดรดุษฎี
(59 =
-บริเวณสี่แยกถนนจันทรสวาง
1,852,300)
จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนเบญจางค
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนโพนพิสัย จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนวัฒนานุวงศ
จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนสี่ศรัทธา จํานวน 8 ชุด
2.ถนนทางรวมทางแยกบริเวณ
วงเวียนหอเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 13 ชุด

704,600
(59 =
704,000)

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-การเกิดอุบัติเหตุ -ทําใหเกิดความปลอดภัย
ทางถนนลดลง
กับผูใ ชรถใชถนนและลดปญหา
อุบัติเหตุ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3.ถนนทางรวมทางแยก บริเวณ
1,214,000
วงเวียนหาแยกน้ําพุ จํานวน 22 ชุด
(59 =
1,214,000)
4.ถนนทางรวมทางแยก บริเวณ
1,060,000
วงเวียนอนุสาวรียกรมหลวงประจักษ
(59 =
จํานวน 20 ชุด
1,060,000)
5.ถนนทางรวมทางแยกบริเวณถนน
2,918,700
วัฒนานุวงศ ประกอบดวย
(59 =
-สามแยกถนนเทศา จํานวน 8 ชุด
2,918,700)
-สี่แยกมุขมนตรี จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนพานพราว จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนหมากแขง จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนประชาอุทิศ
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนอดุลยเดช จํานวน 8 ชุด
-แยกวงเวียน ท.7 จํานวน 13 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
6.ถนนทางรวมทางแยกบริเวณถนน
2,918,700
ประจักษ ประกอบดวย
(59 =
-สามแยกถนนมุขมนตรี
2,918,700)
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนพานพราว จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนหมากแขง จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนสี่ศรัทธา จํานวน 8 ชุด
-หาแยกวุนวาย จํานวน 15 ชุด
-สี่แยกถนนสายอุทิศ จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนทองใหญ จํานวน 8 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
7.ถนนทางรวมทางแยก บริเวณ
2,600,000 2,600,000
ถนนโพศรี ประกอบดวย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-สามแยกถนนทองใหญ
(59 =
จํานวน 8 ชุด
5,216,000)
-สามแยกวัดโพธิวราราม
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยก บขส.เกา จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนสุรการ จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนอําเภอ จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนสี่ศรัทธา จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนหมากแขง จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนพานพราว จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนมุขมนตรี จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนเทศา จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนเพาะนิยม จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนธรรมเจดีย จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนเทพารักษ จํานวน 8 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
8.ถนนทางรวมทางแยกบริเวณถนน
1,479,800 1,479,800
ศรีสุข ประกอบดวย
(59 =
-สี่แยกถนนอําเภอ จํานวน 8 ชุด
2,959,600)
-สี่แยกถนนนเรศวร จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนหมากแขง จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนมุขมนตรี
จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนเพาะนิยม
จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนประชารักษา
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนธรรมเจดีย จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนเลียบคลอง จํานวน 8 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
9.ถนนทางรวมทางแยกบริเวณ
1,308,850 1,308,850
ถนนศรีชมชื่น ประกอบดวย
(59 =
-สามแยกถนนอําเภอ จํานวน 8 ชุด
2,617,700)
-สี่แยกนเรศวร จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนหมากแขง จํานวน 8 ชุด
-สามแยกซอยสุรทักษ จํานวน 8 ชุด
-สามแยก ร.ร.อุดรพิทย
จํานวน 8 ชุด
-สามแยกซอยพรหมประกาย
จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนประชารักษา
จํานวน 8 ชุด
10.ถนนทางรวมทางแยก บริเวณ
1,148,100
ถนนทหาร ประกอบดวย
(59 =
-สามแยกซอยจินตคาม
1,148,100)
จํานวน 8 ชุด
-แยกทางเขากองบิน 23
จํานวน 8 ชุด
-แยกทางเขา วปถ.7 จํานวน 8 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
11.ถนนทางรวมทางแยก บริเวณ
1,852,300
ถนนโพนพิสัย ประกอบดวย
(59 =
-สี่แยกถนนเทศา จํานวน 8 ชุด
1,852,300)
-สี่แยกถนนเบญจางค จํานวน 8 ชุด
-สี่แยกถนนประชารักษา
จํานวน 8 ชุด
-วงเวียนรอบสวนสาธารณะ
หนองสิม จํานวน 8 ชุด
-สามแยกถนนอดุลยเดช
จํานวน 8 ชุด
13 ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอง -ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ
ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
สวางในการสัญจรใหประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
อุดรธานี
ไดรับความสะดวกและไดรับ
ดังนี้
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-การเกิดอุบัติเหตุ -ประชาชนไดรับความสะดวกใน
ทางถนนลดลง
การสัญจรเวลาค่าํ คืนและไดรับ
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ระบบไฟฟาสาธารณะ
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพในการสอง
สวางตามมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1.ถนนศรีชมชื่นชวงระหวาง
1,995,000
สามแยกถนนอําเภอตัดถนน
ศรีชมชื่นถึงสามแยกถนนศรีชมชื่น
บรรจบถนนประชารักษา โดย
กอสรางและติดตั้งเสาเหล็กชุบ
กาวาไนท แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง
7 ม. พรอมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด
150 วัตต คามาตรฐาน IP 65
จํานวน 75 ชุด เดินสายระยะการ
กอสรางความยาวประมาณ
1,840 ม. พรอมติดตั้งระบบควบคุม
การเปด-ปด จํานวน 2 วงจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
2.ถนนประชารักษาระหวางสี่แยก 1,330,000
ถนนวงแหวนรอบเมือง (สี่แยก
วิทยาลัยพละศึกษา)ถึงสามแยก
ประชารักษาบรรจบถนนศรีสุข
(สามแยกคลังเขต4) โดยกอสราง
และติดตั้งเสาเหล็กชุบกาวาไนท
แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พรอม
ติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต
คามาตรฐาน IP 65 จํานวน 48 ชุด
เดินสายระยะการกอสรางความยาว
ประมาณ 1,220 ม. พรอมติดตั้ง
ระบบควบคุมการเปด-ปด
จํานวน 2 วงจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3.ถนนวัฒนานุวงศชวงระหวางจาก 1,995,000
สามแยกถนนวัฒนานุวงศบรรจบ
ถนนเทศาภิบาลถึงถนนวัฒนานุวงศ
บรรจบถนนทองใหญ (โรงเรียน
เทศบาล 7)โดยกอสรางและติดตั้ง
เสาเหล็กชุบกาวาไนท แบบเสา
8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พรอมติดตั้งโคม
โซเดียม ขนาด 150 วัตต
คามาตรฐาน IP 65 จํานวน 78 ชุด
เดินสายระยะการกอสรางความยาว
ประมาณ 2,200 ม. พรอมติดตั้ง
ระบบควบคุมการเปด-ปด
จํานวน 2 วงจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
4.ถนนอําเภอชวงระหวางสะพาน
487,800
ขามหวยหมากแขง (หนาวิทยาลัย
สารพัดชาง)ถึงถนนอําเภอบรรจบ
ถนนโพศรี (สามแยกศรีวิชัย) โดย
กอสรางและติดตั้งเสาเหล็กชุบกาวา
ไนท แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม.
พรอมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150
วัตต คามาตรฐาน IP 65 จํานวน
18 ชุด เดินสายระยะการกอสราง
ความยาวประมาณ 450 ม. พรอม
ติดตั้งระบบควบคุมการเปด-ปด
จํานวน 2 วงจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
5.ถนนอดุลยเดชชวงระหวาง
1,865,500
หาแยกวงเวียนน้ําพุถึงถนนอดุลย
เดชบรรจบถนนโพนพิสัย (สามแยก
ตนยางใหญ) โดยกอสรางและติดตั้ง
เสาเหล็กชุบกาวาไนท แบบเสา
8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พรอมติดตั้งโคม
โซเดียม ขนาด 150 วัตต
คามาตรฐาน IP 65 จํานวน 68 ชุด
เดินสายระยะการกอสรางความยาว
ประมาณ 1,720 ม. พรอมติดตั้ง
ระบบควบคุมการเปด-ปด
จํานวน 2 วงจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
6.ถนนนเรศวร ชวงจากปาก
1,788,000
ทางเขาหมูบานมั่นคงถนนนเรศวรถึง
สามแยกถนนนเรศวรบรรจบถนน
โพศรีโดยกอสรางและติดตั้งเสา
เหล็กชุบกาวาไนท แบบเสา
8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พรอมติดตั้งโคม
โซเดียม ขนาด 150 วัตต คา
มาตรฐาน IP 65 จํานวน 66 ชุด
เดินสายระยะการกอสรางความยาว
ประมาณ 1,650 ม. พรอมติดตั้ง
ระบบควบคุมการเปด-ปด
จํานวน 2 วงจร
140,000,000
-เพื่อลดปญหาการจราจร
-กอสรางถนนเลียบรั้วกองบิน 23
14 กอสรางถนนเลียบรั้ว
ในตัวเมือง
(59
=
กองบิน 23 (ถนนเฉลิม
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา)
-เพื่อเพิ่มชองทางการกระจายรถ จํานวน 4 ชองจราจร โดยเริ่มจาก
140,000,000)
พระเกียรติ 83 พรรษา)
ออกนอกตัวเมืองไดดียิ่งขึ้น
ปากซอยจินตคามเชื่อมตอกับถนน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทหารเลียบรั้วกองบิน 23 ไปจนถึง
ระบายน้ําออกจากตัวเมือง
-เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเมือง ถนนหนาสนามบิน ระยะทางรวม 3.5
กิโลเมตร
ใหสวยงาม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ถนนจํานวน 4
ชองจราจร
ระยะทางรวม 3.5
กิโลเมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ)

-ปญหาการจราจรลดนอยลง
-การระบายรถออกนอกตัวเมืองได
ดียิ่งขึ้น
-การสัญจรสะดวกคลองตัวขึ้น
-สภาพภูมิทัศนเมือง สวยงาม

สํานักการชาง
(สวนชางควบคุม
การกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
15 กอสรางเลนจักรยาน
-เพื่อรณรงคการใชถนนรวมกัน -กอสรางเลนจักรยาน
14,400,000
ระหวางรถยนตกับจักรยานและ -ปายบอกทาง
(59 =
คนเดินทางเทา
14,400,000)
-เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ
สัญจรโดยจักรยานและพาหนะที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปน
วาระแหงการพัฒนาเทศบาล
นครอุดรธานี
-เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-ประชาชน
-ประชาชนและเยาวชนมี
พึงพอใจรอยละ 80 เสนทางจักรยานที่ไดมาตรฐาน
-ประชาชนและเยาวชนไดออก
กําลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
16 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษา -เพื่อจางที่ปรึกษาใหเปนผูดําเนิน -จางที่ปรึกษาศึกษาสํารวจและ
1,000,000
สํารวจและออกแบบเพื่อ
การศึกษา สํารวจ และออกแบบ ออกแบบทางเทาและทางจักรยาน
(58 =
สงเสริมการเดินและการใช ทางเทาและทางจักรยานเพื่อ
เพื่อสงเสริมการเดินและการใช
1,000,000)
จักรยานในชีวิตประจําวัน
สงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวันในพื้นที่
จักรยานในชีวิตประจําวัน
เทศบาลนครอุดรธานี
-เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเดิน
และการใชจักรยานของชุมชน
เมือง
-เพื่อจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน
ของเมืองที่เอื่อตอการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุก
วัย รวมไปถึงกลุมคนพิการที่
สอดคลองตามหลักการออกแบบ
Universal Design

ตัวชี้วัด
(KPI)
-แผนแมบทผลการ
ศึกษาสํารวจและ
ออกแบบทางเทา
และทางจักรยาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-เทศบาลมีแผนแมบท (Master
Plan) ที่มีขอมูลรายละเอียดผล
การศึกษา สํารวจและออกแบบ
ทางเทาและทางจักรยานสําหรับ
การกอสรางปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานของเมืองเพื่อ
สงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน
-เกิดเครือขายการมีสวนรวม
ของกลุมที่เกี่ยวของในการ
สงเสริมการเดินทางและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
สวนการโยธา
ฝายวิศวกรรม
จราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณ
-เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
-ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณ
487,500
ถนนเลียบคลองหวยหมากแขง การจราจรบริเวณถนนเลียบ
ถนนเลียบคลองหวยหมากแขง
คลองหวยหมากแขงและปองกัน ดานทิศตะวันออกโดยทําการ
ลดการสูญเสียจาดอุบัติเหตุ
ติดตั้งราวกั้นอันตราย ระยะทาง
โดยประมาณ 100 เมตร ดาน
ทิศตะวันตกติดตั้งราวกั้น
อันตราย ระยะทางโดยประมาณ
200 เมตร
2 ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณ
-เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
ถนนเลียบคลองทางรถไฟชุมชน การจราจรบริเวณถนนเลียบ
บานเดื่อ (แวรซายส)
คลองหวยหมากแขงและปองกัน
ลดการสูญเสียจาดอุบัติเหตุ

-ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณ
ถนนเลียบคลองทางรถไฟชุมชน
บานเดื่อ (แวรซายส) ระยะทาง
โดยประมาณ 300 เมตร

487,500

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
KPI
ที่รับผิดชอบ
-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความเปนระเบียบ
สํานักการชาง
บนทองถนนลดลง เรียบรอยดานการจราจร
(งานสัญญาณไฟฟา
-ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และเครือ่ งหมาย
จราจร)

-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความเปนระเบียบ
สํานักการชาง
บนทองถนนลดลง เรียบรอยดานการจราจร
(งานสัญญาณไฟฟา
-ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และเครือ่ งหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3 จัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจร
-เพื่อความเปนระเบียบ
-จัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจร
1,950,000
พรอมติดตั้งบริเวณอนุสาวรีย
เรียบรอยดานการจราจร
พรอมติดตั้งบริเวณอนุสาวรีย
กรมหลวงประจักษศิลปาคม
-เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ
กรมหลวงประจักษศิลปาคม
บนทองถนน
ประกอบดวย
-เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
1.เสาจราจรแบบเสาสูง
ตามกฎจราจร
จํานวน 5 ตน
2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย
จํานน 5 ตน
3.ดวงโคมไฟขนาด 300 ม.ม.
ชนิดหลอด LED จํานวน 3 ดวง
และดวงโคมไฟ จํานวน 10 ชุด
4.เครื่องนับเวลาถอยหลังนับได
ทั้งสีแดงและสีเขียว จํานวน 5 ชุด
5.ชุดควบคุมเปนแบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร พรอม
โครงหลังคา จํานวน 1 ชุด
6.วางสายไฟฟาตามมาตรฐาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
KPI
ที่รับผิดชอบ
-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความเปนระเบียบ
สํานักการชาง
บนทองถนน
เรียบรอยดานการจราจร
(งานสัญญาณไฟฟา
ลดลง
-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และเครือ่ งหมาย
บนทองถนน
จราจร)
-ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
4 จัดซื้อปายประชาสัมพันธและ
-เพื่อจัดซื้อปายสําหรับติดตั้ง
-จัดซื้อปายประชาสัมพันธ และ 1,700,000
เครื่องหมายบอกทาง
บนถนนและทางเทา ตามถนน เครื่องหมายบอกทาง ปาย
(59,58 =
สายหลักเพื่อบอกทางไปสถานที่ แนะนําเสนทาง ปายแนะนํา
8,500,000)
ราชการ
สถานที่พรอมโลโกหรือ
เชน เทศบาลนครอุดรธานี
สัญลักษณ ปายบอกเสนทาง
โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี สนาม พรอมอุปกรณจับยึดและติดตั้ง
กีฬาจังหวัดอุดรธานี แนะนํา
จํานวน 20 ชุด
เสนทาง ภายในเขตเทศบาล เชน
สถานีขนสง ทาอากาศยานฯ
-เพื่อปรับปรุงปายเดิมที่มีอยูให
สอดคลองกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
KPI
-ปาย
ประชาสัมพันธ
จํานวน 20 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ทําใหการติดตั้งปายบอก
เสนทางในการเดินทางในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีเปน
ระเบียบเรียบรอย ประชาชน
สามารถใชเสนทางในการสัญจร
อยางมีประสิทธิภาพสามารถไป
ถึงเปาหมายไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ประชาชนหรือผูใช
เสนทางและชาวตางประเทศ
รวมถึงนักทองเที่ยวสามารถใช
เสนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
5 จัดซื้อปายบังคับ ปายเตือน และ -เพื่อสงเสริมวินัยดานการจราจร -จัดซื้อปายบังคับ ปายเตือน
650,000
ปายแนะนําการจราจร
เสริมสรางการปลูกจิตสํานึกการ หรือสัญญาณดานการจราจร
(59 =
ใชถนนรวมกัน
และปายแนะนําการจราจรตางๆ 650,000)
พรอมติดตั้ง
6 โครงการจัดการดานการจราจร

-เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ
ในการบริหารจัดการดาน
การจราจร
-เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
บํารุงรักษาซอมแซมสัญญาณไฟ
จราจรมีประสิทธิภาพ

7 จัดซื้อเปาสะทอนแสง

-เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
ใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน
-เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรบนทอง
ถนน

-จัดซื้อเครื่องหมายจราจร แผน
ปายจราจร ปายบังคับตางๆ
ปายประชาสัมพันธการจราจร
แผงเหล็กสําหรับกั้นจราจร
แปรงทาสี ทินเนอร น้ํามันสน
กรวยยางสะทอนแสง แผง
สัญญาณไฟหยุดตรวจ หลอดไฟ
สายไฟตางๆ ฯลฯ และการ
ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
สัญญาณไฟจราจรที่ชํารุดใหอยู
ในสภาพการใชงานไดอยางปกติ
-จัดซื้อเปาสะทอนแสง
จํานวน 1,000 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
KPI
ที่รับผิดชอบ
-การเกิดอุบัติเหตุ -ประชาชนรับทราบถึงกฏ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
บนทองถนนลดลง ระเบียบจราจรไมฝาฝนกฎ
จราจรและเกิดความปลอดภัยใน และเครือ่ งหมาย
จราจร)
การใชรถใชถนน

1,000,000
(59 =
5,250,000)
(58 =
5,000,000)

-

-

-อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง

-ทําใหการบํารุงรักษาสัญลักษณ สํานักการชาง
จราจรบนพื้นทางเกิดความชัดเจน (งานสัญญาณไฟฟา
และเครือ่ งหมาย
-ทําใหลดปญหาดานอุบัติเหตุ
จราจร)
จราจร

150,000
(59,58 =
122,500)

-

-

-จํานวน 1,000 ชุด -การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ลดลง

สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
8 จัดซื้อกระจกโคงมน
-เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย -จัดซื้อกระจกมนโคง
800,000
ใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน ขนาด 32 นิ้ว พรอมเสาเหล็ก
(59 =
-เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
ขนาด 2 นิ้ว สูง 3 เมตร
400,000)
บนทองถนน
จํานวน 200 ชุด
(58 =
800,000)
350,000
9 จัดซื้อชุดซอมโคมจราจรชนิด
-เพื่อเพิ่มความสวางบริเวณทาง -จัดซื้อชุดซอมโคมจราจร
(59 =
หลอด LED ขนาดดวงโคม 300 แยกทําใหเกิดความชัดเจน
ชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม
2,500,000)
มม.
ปลอดภัยในการสัญจร
300 มม. จํานวน 100 ชุด
(58 =
-เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการ
1,875,000)
มองเห็นเปนการลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด
KPI
-จํานวน 200 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ลดลง

-การเกิดอุบัติเหตุ -ทําใหเกิดความปลอดภัยกับ
ผูใชรถใชถนน และลดปญหา
บนทองถนน
อุบัติเหตุ
ลดลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
10 จัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบยืด-พับ -เพื่อจัดระเบียบการจราจร
-ติดตั้งแผงกั้นจราจรแบบยืด
400,000
ได
บริเวณทางแยกที่เกิดปญหา
หรือพับได ขนาดความสูง
การจราจร
ประมาณ 90 ซม. ความกวาง
ประมาณ 50 ซม. ผลิตจาก
วัสดุสแตนเลสอยางดี ไมเปน
สนิมติดตั้งบริเวณทางแยก-เกาะ
กลางหนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ระยะทางประมาณ 20 เมตร
และแนวเกาะกลางหนาตลาด
หนองบัว ระยะทางประมาณ
30 เมตร
11 จัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟ
-เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
-จัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟ
375,000
750,000
จราจรระบบ
สัญญาณไฟจราจรใหเปนแบบที่ จราจรแบบไมโครคอนโทรลเลอร
(59 =
ไมโครคอนโทรลเลอร
มีความทันสมัย และเหมาะสม
Fixed Time ควบคุมไดไมนอย 1,050,000)
Fixed Time
สอดคลองกับสภาพจราจรใน
กวา 4 เฟส พรอมชุดปองกัน
(58 =
ปจจุบัน
วงจร จํานวน 15 ชุด
300,000)
-เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การจราจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
KPI
ที่รับผิดชอบ
-การเกิดอุบัติเหตุ -ทําใหการจัดการจราจรบริเวณ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
บนทองถนน
ทางแยกที่เกิดปญหาสามารถ
และเครือ่ งหมาย
ลดลง
ดําเนินการไดอยางคลองตัว
จราจร)
-คาใชจายดาน
ไฟฟาและซอม
บํารุงรักษาลดลง

-จํานวน 15 ชุด

-ระบบสัญญาณไฟจราจรมี
สํานักการชาง
(งานสั
ญญาณไฟฟา
ความทันสมัยและเหมาะสม
และเครือ่ งหมาย
สอดคลองกับสภาพการจราจร
จราจร)
ในปจจุบันเกิดความปลอดภัยใน
การจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
12 ติดตั้งปายบอกทางบนเสา
-เพื่อใชเปนปายแนะนําชี้
-ติดตั้งปายบอกทางบนเสา
600,000
สัญญาณจราจรในเขตเทศบาล ทางการเดินทางในเขตเทศบาล สัญญาณไฟจราจร ขนาด
นครอุดรธานี
นครอุดรธานี
45x170 ซม. ผลิตจากแผนเหล็ก
ชุบสังกะสัตามมาตรฐานงาน
ชุบกาวาไนท จํานวน 200 ชุด
13 จัดซื้อหัวปายบอกถนน

14 จัดซื้อหัวปายบอกชื่อซอย

-เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ -จัดซื้อหัวปายบอกชื่อถนนโครง
ประชาชน
เหล็กหลอ มีพานพุมทาวเวสสุวัณ
-เพื่อใหบานเมืองมีความเปน
พรอมกรอบปายทําลวดลายและ
ระเบียบเรียบรอย
ไหบานเชียง ขนาดปาย กวาง
ประมาณ 50 ซม. ยาว 1 ม.
จํานวน 200 ปาย
-เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ -จัดซื้อหัวปายบอกชื่อซอย
ประชาชน
เหล็กหลอหัวปายติดสัญลักษณ
-เพื่อใหบานเมืองมีความเปน ทาวเวสสุวัณ ดานลางมีขอความ
ระเบียบเรียบรอย
" เทศบาลนครอุดรธานี" ขนาด
กวางประมาณ 30 ซม.
ยาวประมาณ 75 ซม.
จํานวน 300 ปาย

1,800,000
(59 =
1,200,000)
(58 =
1,500,000)

-

-

1,200,000
(59 =
1,200,000)
(58 =
2,400,000)

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรใน สํานักการชาง
เขตเทศบาลสามารถใชเสนทาง (งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
ทางหลัก ทางรอง ไดอยางมี
จราจร)
ประสิทธิภาพ
-ลดปญหาการจราจรในเขต
เทศบาลฯไดอยางมีประสิทธิภาพ
-จํานวน 200 ปาย -ประชาชนมีความสะดวกในการ สํานักการชาง
(ฝาย
เดินทาง บานเมืองมีความเปน
สาธารณูปโภค)
ระเบียบเรียบรอย

ตัวชี้วัด
KPI
-จํานวน 200 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-จํานวน 300 ปาย -ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทาง บานเมืองมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักการชาง
(ฝาย
สาธารณูปโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
15 จัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟ
-เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
-จัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟ
1,080,000
จราจรระบบไมโครคอนโทรลเลอร สัญญาณไฟจราจรใหเปนแบบที่ จราจรแบบไมโครคอนโทรลเลอร
(58 =
มีความทันสมัย และเหมาะสม
เปนตูที่ควบคุมสัญญาณไฟ
950,000)
สอดคลองกับสภาพจราจรใน
จราจรที่สามารถรองรับการ
ปจจุบัน
ทํางานของระบบ SCAT และ
ระบบตรวจจับปริมาณจราจร
(LOOP DETECTER) ได
จํานวน 4 ตู

ตัวชี้วัด
KPI
-อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-ทําใหเกิดความปลอดภัยใน
สํานักการชาง
การจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
ในการจัดการดานการจราจร
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
16 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
-เพื่อความเปนระเบียบ
-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
950,000
แยกถนนโพศรีตัด
เรียบรอยดานการจราจร
ประกอบดวย
(58 =
ถนนหลังสถานีรถไฟ
-เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ
1.เสาจราจรแบบเสาสูง จํานวน 2 ตน 950,000)
บนทองถนน
2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย จํานวน 2 ตน
-เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม
3.ดวงโคมไฟขนาด 300 ม.ม.
กฎจราจร
ชนิดหลอด LED จํานวน 3 ดวง
และโคมไฟ จํานวน 9 ชุด
4.เครื่องนับเวลาถอยหลังสีแดง
และสีเขียว จํานวน 4 ชุด
5.ชุดควบคุมเปนแบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบ
Fixed time รวมโปรแกรม
Cable Link ไมนอยกวา 4 เฟส
6.วางสายไฟฟาตามมาตรฐาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
7.ปายจราจรชนิดปายเตือน
ขนาดประมาณ 45x75 ซม.
จํานวน 10 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความเปนระเบียบ
บนทองถนน
เรียบรอยดานการจราจร
ลดลง
-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
-ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
17 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยก
-เพื่อความเปนระเบียบ
-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
950,000
ถนนนเรศวรตัดถนนอัศวมิตร
เรียบรอยดานการจราจร
ประกอบดวย
(งบเทศบาล)
1.เสาจราจรแบบเสาสูง จํานวน 2 ตน
-เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ
2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย จํานวน 2 ตน
บนทองถนน
3.ดวงโคมไฟขนาด 300 ม.ม.
-เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม
ชนิดหลอด LED จํานวน 3 ดวง
กฎจราจร
และโคมไฟ จํานวน 9 ชุด
4.เครื่องนับเวลาถอยหลังสีแดง
และสีเขียว จํานวน 4 ชุด
5.ชุดควบคุมเปนแบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบ
Fixed time รวมโปรแกรม
Cable Link ไมนอยกวา 4 เฟส
6.วางสายไฟฟาตามมาตรฐาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
7.ปายจราจรชนิดปายเตือน
ขนาดประมาณ 45x75 ซม.
จํานวน 10 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความเปนระเบียบ
บนทองถนน
เรียบรอยดานการจราจร
ลดลง
-ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
-ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
18 ติดตั้งไฟกระพริบเตือนโดยใช
-เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย -ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
500,000
พลังงานแสงอาทิตย
ใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน เตือนโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
-เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจราจร ทางรวมทางแยก จุดเสี่ยง จุด
เปนการเตือน บริเวณจุดอันตราย อันตราย จํานวน 20 ชุด
จุดเสี่ยง ทางรวม ทางแยก
-เพื่อใหมีเครื่องหมายดาน
การจราจรอยางเพียงพอ
85,000
19 ปรับปรุงวงเวียนถนนธรรมเจดีย -เพื่อความเปนระเบียบ
-ปรับปรุงวงเวียนถนน
ตัดถนนศุภกิจจรรยา
เรียบรอยดานการจราจร
ธรรมเจดียตัดถนนศุภกิจจรรยา
(59 =
-เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ
ประกอบดวย
1,080,000)
บนทองถนน
-กอสรางขอบคันหิน ขนาด
-เพื่อใหการจัดการจราจรเปนไป ความสูง 20 ซม. กวาง 40 ซม.
อยางมีประสิทธิภาพ
ความยาวโดยประมาณ 80 ม.
พรอมถมดินและปรับตกแตงดวย
ไมประดับ
-ติดตั้งปานเตือน ปายบังคับ
ขนาด 45x75 cm ตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 5 แผนปาย
-งานรื้อคันหินแนวเดิม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
-การเกิดอุบัติเหตุ -ทําใหเกิดความปลอดภัยกับ
บนถนนลดลง
ผูใชรถใชถนน และลดปญหา
อุบัติเหตุ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

-การเกิดอุบัติเหตุ -เกิดความปลอดภัยใน
บนถนนลดลง
การจราจรลดอุบัติเหตุจราจร
บนทองถนน

สํานักการชาง
(งานสัญญาณไฟฟา
และเครื่องหมาย
จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
20 จัดซื้อปายบอกชื่อจุดตัดของถนน -เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ -จัดซื้อปายบอกชื่อจุดตัด
480,000
ประชาชน
ของถนน เสาปายเหล็กกลองดํา
(58 =
-เพื่อใหบานเมืองมีความเปน ขนาดประมาณ 4x4 นิ้ว กวาง
480,000)
ระเบียบเรียบรอย
ประมาณ 1 ม. สูงประมาณ
90 ซม. พรอมฐาน
จํานวน 6 ปาย

ตัวชี้วัด
KPI
-จํานวน 6 ปาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทาง บานเมืองมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(ฝาย
สาธารณูปโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 เงินสมทบคาใชจาย
-เพื่อใหการบริหาร
-จายเปนเงินสมทบองคการจัดการน้ําเสียในการบริหารจัดการระบบบําบัด 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ในการบริหารจัดการ จัดการระบบบําบัดน้ํา น้ําเสียตามขอตกลงการใหบริการ รับบริการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(59 =
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม เสียเปนไปอยางมี
เทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 001/2556 ลงวันที่ 29 กันยายน 2556
2,243,050)
เทศบาลนครอุดรธานี ประสิทธิภาพละยั่งยืน
(58 =
-เพื่อใหน้ําเสียไดรับ
2,800,000)
การบําบัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยกิจขยัน 1,2 ชุมชนบานหวย 3
2 กอสรางปรับปรุง
3,133,800
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนสี่ศรัทธาไปจนถึงลําหวยหมากแขง (ทาย
ซอยกิจขยัน 1,2
ซอยกิจขยัน 1) และเลี้ยวขวากลางซอยไปถึงลําหวยหมากแขง ระยะทาง
รวมประมาณ 632 ม. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําทอ ø 0.60 ม.
พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนอุดรดุษฎีถึงลําหวยหมาก
แขง (ทายซอยกิจขยัน 1) ระยะทางรวมประมาณ 492 ม. และกอสราง
ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ซม. พื้นที่ไมนอยกวา 645 ม.
3 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสิทธิศิริ แยก 1
432,500
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนวัดโพธิสมภรณ โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด
ซอยสิทธิศิริ แยก 1 เทศบาลนครอุดรธานี ø 0.60 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยสิทธิศิริถึง
ถนนมุขมนตรี ระยะทางรวมประมาณ 173 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-คุณภาพน้ําที่
ผานกระบวน
การบําบัดน้ําเสีย
มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานการ
ควบคุมและ
ระบายน้ําทิ้ง
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-คุณภาพน้ําที่ผาน
กระบวนการบําบัด
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ
ควบคุมและระบาย
น้ําทิ้ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
สวนชาง
สุขาภิบาล)

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการชาง
-การระบายน้ํา
(สวนชาง
ภายในเขตเทศบาล
สุขาภิบาล)
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
4 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโพนพิสัย 9 โดยทําการกอสราง
784,000
ระบบระบายน้ําซอย ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.60 ม. พรอมบอพักและคืนผิวจราจร โดย
โพนพิสัย 9
เทศบาลนครอุดรธานี เริ่มจากปากซอยถึงทายซอยบรรจบถนนประชาอุทิศ ระยะทางรวม
ประมาณ 280 ม.
1,601,000
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยอดุลยเดช 6 โดยทําการกอสราง
5 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ําซอย ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดย
เทศบาลนครอุดรธานี เริ่มจากปากซอยถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 696 ม.
อดุลยเดช 6
6 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ําซอย
สําราญพัฒนา 5
7 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบุญรักษา
8 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยหงษาคํา 4

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสําราญพัฒนา 5 ชุมชนหนองบัว 4
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอ ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยวรราชถึงทายนซอย
เชื่อมกับซอยสําราญพัฒนา ระยะทางรวมประมาณ 290 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุญรักษา ชุมชนหนองหิน โดยทํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 216
ไปจนถึงทายซอยระยะทางรวมประมาณ 452 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหงษาคํา 4 ชุมชนดอนอุดม 3
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยหงษาคําไปจนถึง
ทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 140 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

768,600
(59 =
667,000)

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

1,130,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

336,900

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
9 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหงษาคํา 3 ชุมชนดอนอุดม 3
325,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยหงษาคํา 3
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยหงษาคําไปจนถึง
ทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 130 ม.
215,000
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพุมทอง ชุมชนโนนยาง 2 โดยทํา
10 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยจินตคามไปจนถึงทายซอย
ซอยพุมทอง
ระยะทางรวมประมาณ 86 ม.
11 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยดงวัด 2
12 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยเวียงพิงค
13 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยวุฒิอนันท 1

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยดงวัด 2 ชุมชนดงวัด โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 216 ไป
จนถึงทายซอยบรรจบกับซอยลําใย ระยะทางรวมประมาณ 630 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยเวียงพิงค 5 โดยกอสรางระบบ
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร ระยะทางรวมประมาณ 470 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวุฒิอนันท 1 ชุมชนเกาจาน 2 เริ่ม
ในการระบายน้ําในเขต จากปากซอยวุฒิอนันทถึงทายซอยทองถิ่น โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ระยะทางรวมประมาณ 520 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

1,575,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

1,081,000
(59 =
1,081,000)

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

1,378,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สํานักการชาง
-การระบายน้ํา
(สวนชาง
ภายในเขตเทศบาล
สุขาภิบาล)
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
14 กอสรางปรับปรุงระบบ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยศิริมงคล ชุมชนหนองขอนกวาง 1 1,552,900
ระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต เริ่มจากปากซอยถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมกับซอยศิริมงคล 2 โดยกอสรางวาง
ซอยศิริมงคล
เทศบาลนครอุดรธานี ทอระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
จราจร ระยะทางรวมประมาณ 586 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยมิตรประชา 2,3 โดยทําการ
15 กอสรางปรับปรุง
1,934,000
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
ระบบระบายน้ํา
ซอยมิตรประชา 2,3 เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากปากซอยมิตรประชาถึงทายซอยมิตรประชา 2,3
ระยะทางรวมประมาณ 806 ม.
16 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพิบูลย 8 โดยทําการกอสรางระบบ 840,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่ม
ซอยพิบูลย 8
เทศบาลนครอุดรธานี จากถนนพิบูลยไปจนถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 350 ม.
17 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยคลองเจริญ 18
18 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยสุลาวัลย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยคลองเจริญ 18 โดยทําการกอสราง 1,214,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริม่ จากคลองสงน้ําชลประทานเลี้ยวซายถึงถนนบุญญาหาร ระยะทาง
รวมประมาณ 506 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุลาวัลย โดยทําการกอสรางระบบ 1,099,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่ม
เทศบาลนครอุดรธานี จากคลองสงน้ําชลประทานไปจนถึงคลองสงน้ําชลประทาน ระยะทางรวม
ประมาณ 458 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
19 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพิบูลย 3 โดยทําการกอสรางระบบ 859,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่ม
ซอยพิบูลย 3
เทศบาลนครอุดรธานี จากซอยโนนพิบูลย 7 เลี้ยวขวาถึงซอยพิบูลย 2 ระยะทางรวมประมาณ
358 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรวมกรุณา โดยทําการกอสราง
20 กอสรางปรับปรุง
1,123,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยพิทักษบอแกวไปจนถึงซอยปลอดภัย ระยะทางรวม
ซอยรวมกรุณา
ประมาณ 468 ม.
21 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพิบูลย 6 โดยทําการกอสรางระบบ 1,430,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก โดยเริ่มจากถนนพิบูลย 6
ซอยพิบูลย 6
เทศบาลนครอุดรธานี ไปจนถึงซอยเมตตา ระยะทางรวมประมาณ 596 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

22 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยสุขตลอด

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุขตลอด โดยทําการกอสราง
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก โดยเริ่มจากถนนโพศรี
เทศบาลนครอุดรธานี ไปจนถึงซอยปลอดภัย ระยะทางรวมประมาณ 730 ม.

1,752,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

23 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพละบดีศรีอุดร 6 โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากซอยพละบดีศรีอุดร 2 ไปจนถึงซอยพละบดีศรีอุดร 5
ระยะทางรวมประมาณ 492 ม.

1,180,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ซอยพละบดีศรีอุดร 6

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
24 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพละบดีศรีอุดร 7 โดยทําการ
1,176,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
ซอยพละบดีศรีอุดร 7 เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากซอยพละบดีศรีอุดร 2 ไปจนถึงซอยพละบดีศรีอุดร 4
ระยะทางรวมประมาณ 490 ม.
25 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพละบดีศรีอุดร 5 โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากถนนบุญญาหารไปจนถึงซอยพละบดีศรีอุดร ระยะทาง
รวมประมาณ 622 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี โดยทําการกอสรางระบบ
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากถนนเลียบคลองสงน้ําถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ
810 ม.

1,492,800

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

1,944,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

27 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยกรีนแลนด

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยกรีนแลนด โดยทําการกอสราง
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ 556 ม.

1,390,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

28 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยหลางหมูบาน
แวรซาย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยกลางหมูบานแวรซาย โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทอระบายน้ําเดิม ระยะทาง
รวมประมาณ 266 ม.

665,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ซอยพละบดีศรีอุดร 5

26 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยสามัคคี

-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
29 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหมูบานศรีสกุล โดยทําการ
1,280,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ซอยหมูบานศรีสกุล เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ
512 ม.
5,240,000
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยนิตโย โดยทําการกอสรางระบบ
30 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอ HDPE ขนาด ø 0.60 ม. และทอ ø 0.80 ม. โดยเริ่มจาก
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ปากซอยศรีสุนทรถึงเครื่องสูบน้ํานิตโย ระยะทางรวมประมาณ 504 ม.
ซอยนิตโย

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

31 กอสรางตะแกรงเหล็ก -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางตะแกรงเหล็ก ขางลําหวยหมากแขงบริเวณ บ.ข.ส.เกา โดยทํา
ขางลําหวยหมากแขง ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางรั้วตะแกรงเหล็กระยะทางประมาณ 90.00 ม. สูงเฉลี่ย 4.00
บริเวณ บ.ข.ส.เกา
เทศบาลนครอุดรธานี ม. (ตามแบบแปลนกอสราง)

540,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

32 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบุตรสมบัติ 1-5

2,120,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

2,320,000

-

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

33 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยโพนบก 9

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 1-5 ชุมชนหนองตุ 2
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากทายซอยเชื่อมกับซอยบุตรสมบัติ ระยะทาง
รวมประมาณ 800 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโพนบก 9 โดยทําการกอสราง
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบกไปจนถึงทายซอยบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 216 ระยะทางรวมประมาณ 928 ม.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
34 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโพนบก 10 โดยทําการกอสราง
565,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยโพนบก 10
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบก 9 ไปจนถึงทายซอยบรรจบ
ซอยโพนบก ระยะทางรวมประมาณ 226 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยแสงเพชร โดยทําการกอสราง
35 กอสรางปรับปรุง
660,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบก 9 ไปจนถึงทาย ระยะทางรวม
ซอยแสงเพชร
ประมาณ 264 ม.
36 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยยงยืน โดยทําการกอสรางระบบ
657,500
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่ม
ซอยยงยืน
เทศบาลนครอุดรธานี จากปากซอยบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 216 ไปจนถึงทายซอย
บรรจบกับถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 263 ม.
37 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยดอนอุดม 5 ชุมชนดอนอุดม 5
1,545,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยดอนอุดม 5
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยอุดม แลวเลี้ยวซาย
ซอยหนาโรงเรียนบานดอนอุดมไปจนถึงทายซอยเชื่อมลงสูลําหวย
หมากแขง ระยะทางรวมประมาณ 618 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
38 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหนาโรงเรียนบานดอนอุดม ชุมชน 2,000,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ดอนอุดม 5 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยหนาโรงเรียน
เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยดอนอุดม
บานดอนอุดม
แลวเลี้ยวซายไปจนถึงทายซอยระยะทางรวมประมาณ 800 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหงษาคํา ชุมชนดอนอุดม 3
39 กอสรางปรับปรุง
1,350,000
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
(59 =
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับคลองระบายน้ําไปจนถึง
ซอยหงษาคํา
1,839,000)
ทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 540 ม.
40 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหนองใหญ ชุมชนหนองใหญ โดย 5,267,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.60 ม. พรอมบอพักและ
ซอยหนองใหญ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
216 ไปจนถึงทายซอยบรรจบกับลําหวยเดิม ระยะทางรวมประมาณ 2,026
41 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจินตคาม 4 โดยทําการกอสราง
440,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยจินตคาม 4
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยจินตคามไปจนถึงทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 176 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
42 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบานชาง 3 ชุมชนบานชาง โดยทํา 1,600,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
(59 =
ซอยบานชาง 3
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับถบบเลียบคลองชลประทานไป
1,416,800)
จนถึงทายซอยตัดกับสี่แยกศาลากลางบานบานชาง ระยะทางรวมประมาณ
640 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยศาลากลางบานบานชาง ชุมชน
43 กอสรางปรับปรุง
4,665,000
ในการระบายน้ําในเขต บานชาง โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ระบบระบายน้ํา
ซอยศาลากลางบาน เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนบานชาง
บานชาง
ไปจนถึงทายซอยเชื่อมกับคลองระบายน้ําทายซอย ระยะทางรวมประมาณ
1,866 ม.
44 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยแยกจากซอยศาลากลางบาน
2,200,000
ระบบระบายน้ําซอย ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนบานชาง โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
แยกจากซอยศาลา เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยแยก
กลางบานบานชาง
ศาลากลางบานบานชางไปจนถึงทายซอยทางเขาวัดปาเจริญศรี ระยะทาง
รวมประมาณ 880 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

สํานักการชาง
-การระบายน้ํา
(สวนชาง
ภายในเขตเทศบาล
สุขาภิบาล)
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
45 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงคลองระบายน้ําบานชางชุมชนบานชาง
7,200,000
คลองระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต 1.เริ่มจากถนนบานชางไปบรรจบกับถนนขางรั้วทาอากาศยานนานาชาติ
บานชาง
เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานีโดยกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 2.00x1.50 ม. ระยะทาง
ชุมชนบานชาง
รวมประมาณ 425 ม.
2.เริ่มจากทายถนนขางรั้วทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีไปจนถึง
ทอขามถนนเดิมแลวเลี้ยวขวาเชื่อมกับคลองระบายน้ําภายในทาอากาศ
ยานนานาชาติอุดรธานี โดยกอสรางทอระบายน้ํา ขนาด ø 1 ม. พรอมบอ
พักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 535 ม.
3.เริ่มจากซอยบานชาง มาบรรจบกับถนนขางรั้วทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานีโดยกอสรางทอระบายน้ําขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 298 ม.
4.กอสรางถนน ค.ส.ล. เริ่มจากถนนขางรั้วทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานีไปถึงทายซอยและเลี้ยวขวาเขาซอยบานชางไปบรรจบกับกับถนน
ค.ส.ล.เดิม โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 5 ม. ระยะทาง
รวมประมาณ 684 ม.
46 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยอดุลยเดช 7 แยก 1 โดยทําการ
525,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ซอยอดุลยเดช 7
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยฝงอดุลยเดช 7 ถึง
แยก 1
ซอยประชาอุทิศ 2 ระยะทางรวมประมาณ 210 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
47 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโพนพิสัย 9 แยก 1 โดยทําการ
1,750,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ซอยโพนพิสัย 9
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ
แยก 1
700 ม.
1,500,000
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยมธุรส 4 โดยทําการกอสรางระบบ
48 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ 600 ม.
ซอยมธุรส 4
49 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยอดุลยเดช 3
แยก 1
50 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบุญทวี

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยอดุลยเดช 3 แยก 1 โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากฝงซายแกซอยอดุลยเดช 4 และฝงขวา
จากปากซอยถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 366 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุญทวี โดยทําการกอสรางระบบ
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 264 ม.

51 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยกลางบานเหลา 2 โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ซอยกลางบานเหลา 2 เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทายซอย ระยะทางรวม
ประมาณ 320 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

915,000

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

(59 =
1,232,000)

660,000

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

800,000

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
52 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยกลางบานเหลา 2 แยก 1 โดยทํา
780,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอ
ซอยกลางบานเหลา 2 เทศบาลนครอุดรธานี พักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทายซอย ระยะทางรวม
แยก 1
ประมาณ 312 ม.
53 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยปทุมทิพย
54 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยราษฎรอุทิศ
55 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยหนองบัวกลอง
56 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยรมเย็นพัฒนา

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยปทุมทิพย โดยทําการกอสราง
1,390,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
(59 =
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนรอบสระหนองบัวถึงถนนหนองบัว ระยะทาง
1,265,000)
รวมประมาณ 556 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยราษฎรอุทิศ โดยทําการกอสราง
965,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสระหนองบัวถึงถนนหนองบัว
ระยะทางรวมประมาณ 386 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหนองบัวกลอง โดยทําการกอสราง
1,875,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสระหนองบัวถึงถนนหนองบัว
ระยะทางรวมประมาณ 750 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรมเย็นพัฒนา โดยทําการกอสราง
4,581,000
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
(59 =
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสระหนองบัวถึงถนนหนองบัว
1,947,000)
ระยะทางรวมประมาณ 1,762 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
57 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุขสมบัติ โดยทําการกอสราง
1,015,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยสุขสมบัติ
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนหนองเหล็กถึงปากซอยหนองเหล็ก
ระยะทางรวมประมาณ 406 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทรประเสริฐ โดยทําการ
58 กอสรางปรับปรุง
1,230,000
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ระบบระบายน้ํา
ซอยจันทรประเสริฐ เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยหนองเหล็กใหญถึงทอระบายน้ํา
เดิมหมูบานมั่นคง ระยะทางรวมประมาณ 492 ม.
59 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหนองเหล็กใหญ โดยทําการ
7,537,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.60 ม. พรอมบอพัก
(59 =
ซอยหนองเหล็กใหญ เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบเมืองผานหนองเหล็ก 1 6,325,000)
ถึงคลองขนานทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 2,692 ม.
60 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยแสนสุข โดยทําการกอสรางระบบ
1,015,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
ซอยแสนสุข
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากปากถึงทอระบายน้ําเดิม ระยะทางรวมประมาณ 406 ม.
61 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยโพนพิสัย 2
แยก 1

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโพนพิสัย 2 แยก 1 โดยทําการ
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ
352 ม.

-

880,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
62 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรักชาติ 1 ชุมชนหนองบัว 3โดยทํา
2,067,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยรักชาติ 1
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงซอยนิตโย 1 ระยะทางรวมประมาณ
780 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยนิตโย 1 ชุมชนหนองบัว 3 โดยทํา
63 กอสรางปรับปรุง
975,200
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนนิตโย ถึงทายซอยเชื่อมกับซอย
ซอยนิตโย 1
เจริญศรีอุทิศ ระยะทางรวมประมาณ 368 ม.
64 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยตั้งดวงดี ชุมชนหนองบัว 4 โดยทํา
863,900
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยตั้งดวงดี
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองบัว 1 ถึงทายซอยเชื่อมกับ
รางคลองขี่สา ระยะทางรวมประมาณ 326 ม.
65 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรวมบํารุง ชุมชนหนองบัว 4 โดย
816,200
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
(59 =
ซอยรวมบํารุง
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองบัว 1 ถึงทายซอย
708,400)
เชื่อมกับรางคลองขี่สา ระยะทางรวมประมาณ 308 ม.
66 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุญวิไล ชุมชนหนองบัว 7 โดยทํา
1,325,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยบุญวิไล
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยธารเลิศถึงทายซอยเชื่อมกับคลองขี้สา
ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
67 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 5 ชุมชนเกาจาน 2 โดยทํา
858,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยสามัคคี 5
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทายซอยเชื่อมรางระบายน้ําขาง
ทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 324 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 10 ชุมชนเกาจาน 3โดย
68 กอสรางปรับปรุง
318,000
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทายซอยเชื่อมรางระบายน้ํา
ซอยสามัคคี 10
ขางทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 120 ม.
69 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 11 ชุมชนเกาจาน 3 โดย
222,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยสามัคคี 11
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทายซอยเชื่อมรางระบายน้ํา
ขางทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 84 ม.
70 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 14 ชุมชนเกาจาน 4
466,400
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยสามัคคี 14
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทาย ระยะทางรวมประมาณ
176 ม.
71 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 18 ชุมชนเกาจาน 4
249,100
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยสามัคคี 18
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทายซอยตัดกับซอย
วุฒิอนันท ระยะทางรวมประมาณ 94 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
72 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 20 ชุมชนเกาจาน 4
259,700
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยสามัคคี 20
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงทายซอยตัดกับซอยวุฒิ
อนันท ระยะทางรวมประมาณ 98 ม.
73 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยวุฒิอนันท 3
74 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยวุฒิอนันท 4
75 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยวุฒิอนันท 5
76 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยวุฒิอนันท 8

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวุฒิอนันท 3 ชุมชนเกาจาน 5
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันทถึงสุดทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 228 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวุฒิอนันท 4 ชุมชนเกาจาน 5
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันทถึงสุดทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 228 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวุฒิอนันท 5 ชุมชนเกาจาน 5
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันทถึงทายซอยตัดกับซอยวุฒิ
อนันท 2 ระยะทางรวมประมาณ 236 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวุฒิอนันท 8 ชุมชนเกาจาน 3
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันทถึงสุดทายซอยระยะทาง
รวมประมาณ 180 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(59 =
524,400)

604,200

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

(59 =
524,400)

604,200

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

(59 =
542,800)

625,400

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

(59 =
416,300)

477,000

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
77 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยธรรมเสนา 2 ชุมชนเกาจาน 4
408,100
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
(59 =
ซอยธรรมเสนา 2
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอย ธรรมเสนาถึงสุดทายซอย ระยะทาง
345,200)
รวมประมาณ 154 ม.
78 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยพัฒนา 2

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพัฒนา 2 ชุมชนเกาจาน 3 โดยทํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยพัฒนาถึงทายซอบตัดกับซอยทองถิ่น
ระยะทางรวมประมาณ 254 ม.
79 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวัดบานโนนโปรง ชุมชนบานมวง 1
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยวัดบานโนนโปรง เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงสุดทายซอยวัดบานมวง
ระยะทางรวมประมาณ 376 ม.
80 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยปทุมสําราญจิต 2
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยปทุมสําราญจิต 2 เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยปทุมสําราญจิตถึง
ทายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 284 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทราทิพย ชุมชนเมืองทอง 1
81 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.60 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทายซอยตัดกับซอย
ซอยจันทราทิพย
เมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 640 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-

673,100

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

996,400

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

752,600

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

1,804,500

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
82 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทราทิพย แยก 1
1,060,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยจันทราทิพย
เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทาย
แยก 1
ซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 400 ม.
83 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทราทิพย แยก 2
1,166,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยจันทราทิพย
เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทาย
แยก 2
ซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 440 ม.
84 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทราทิพย แยก 3
1,219,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยจันทราทิพย
เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทาย
แยก 3
ซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 460 ม.
85 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจันทราทิพย แยก 4
1,325,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยจันทราทิพย
เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทาย
แยก 4
ซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.
86 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวัดจันทราทิพย ชุมชนเมืองทอง 1
742,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยวัดจันทราทิพย เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงทายซอยตัดกับซอย
แยก 5
เมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 280 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
87 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยเชิดทอง ชุมชนเกาจาน 6 โดยทํา
1,908,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
(59 =
ซอยเชิดทอง
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนนิตโยถึงทายซอยเชื่อมซอยเชิด 1,656,000)
ทอง 2 ระยะทางรวมประมาณ 720 ม.
625,400
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยเชิดทอง 1 ชุมชนเกาจาน 5
88 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยเชิดทองถึงทายซอยตัดกับซอยเชิดทอง
ซอยเชิดทอง 1
4 ระยะทางรวมประมาณ 236 ม.
89 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยหนองตุ 4
90 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยราชไมตรี
91 กอสรางปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ซอยส.สัมพันธ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหนองตุ 4 ชุมชนหนองตุ 1 โดยทํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยหนองตุ 1 ถึงทายซอยตัดกับถนนรอบเมือง
ระยะทางรวมประมาณ 274 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยราชไมตรี ชุมชนหนองตุ 3 โดยทํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยนรากุลถึงทายซอยเชื่อมกับซอย
พรหมประสิทธิ์ ระยะทางรวมประมาณ 218 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยส.สัมพันธ ชุมชนหนองตุ 3
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยประชาราษฎรถึงทายซอย
เชื่อมกับซอยธารเลิศ ระยะทางรวมประมาณ 394 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

726,100

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

577,700

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-

1,044,000

-

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สํานักการชาง
-การระบายน้ํา
(สวนชาง
ภายในเขตเทศบาล
สุขาภิบาล)
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
สํานักการชาง
ภายในเขตเทศบาล
(สวนชาง
นครอุดรธานีมี
สุขาภิบาล)
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
92 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยทองศรีสุข ชุมชนหนองตุ 3 โดยทํา
1,325,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยทองศรีสุข
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยธารเลิศถึงทายซอยเชื่อมกับถนน
เลี่ยงเมือง ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพรหมประสิทธิ์ ชุมชนหนองตุ 3
900,000
93 กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
(59 =
ซอยพรหมประสิทธิ์ เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองตุถึงทายซอยเชื่อม
768,200)
กับซอยประชาราษฎร ระยะทางรวมประมาณ 340 ม.
94 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยเทพบุรี 1 ชุมชนสรางแกว โดยทํา
1,017,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยเทพบุรี 1
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนเทพบุรีถึงทายซอยเชื่อมกับซอย
บุญกองอุทิศ ระยะทางรวมประมาณ 384 ม.
95 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยศรีพินิจ 1 ชุมชนศรีพินิจ โดยทํา
731,400
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
(59 =
ซอยศรีพินิจ 1
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงสุดทายซอย ระยะทาง 634,800)
รวมประมาณ 276 ม.
445,200
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยศรีพินิจ 2/1 ชุมชนศรีพินิจ โดย
96 กอสรางปรับปรุง
(59 =
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
846,400)
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงสุดทายซอย
ซอยศรีพินิจ 2/1
ระยะทางรวมประมาณ 168 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
97 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยศรีพินิจ 5 ชุมชนศรีพินิจ โดยทํา
1,918,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ซอยศรีพินิจ 5
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงทายซอยเชื่อมราง
หวยมั่ง ระยะทางรวมประมาณ 724 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโชคอุดม ชุมชนศรีเจริญสุข โดยทํา
98 กอสรางปรับปรุง
916,900
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยาย
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนทหารถึงทายซอยเชื่อมกับราง
ซอยโชคอุดม
ขางทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 346 ม.
99 กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวรราช 1-5 ชุมชนหนองบัว 4 โดย
2,241,900
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยวรราช 1-5
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากทายซอยถึงเชื่อมกับซอยวรราช ระยะทางรวม
ประมาณ 846 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสําราญพัฒนา 1-5
2,915,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนหนองบัว 5 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยสําราญพัฒนา 1-5 เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากทายซอยถึงเชื่อมกับซอย
สําราญพัฒนา ระยะทางรวมประมาณ 1,100 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําบานมวง ชุมชนบานมวง 2 โดยทําการ
1,419,300
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอ พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจาก
ชุมชนบานมวง
เทศบาลนครอุดรธานี ทายซอยบุตรสมบัติเชื่อมกับลําหวยมั่ง ขนาดกวาง 2 ม. พื้นราง 1 ม.
ลึกเฉลี่ย 2 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,274 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 1 ชุมชนหนองตุ 2
360,400
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยบุตรสมบัติ 1
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 136 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 2 ชุมชนหนองตุ 2
## กอสรางปรับปรุง
588,300
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ระบบระบายน้ํา
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดทายซอย ระยะทาง
ซอยบุตรสมบัติ 2
รวมประมาณ 222 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 3 ชุมชนหนองตุ 2
381,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยบุตรสมบัติ 3
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 144 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 4 ชุมชนหนองตุ 2
376,300
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยบุตรสมบัติ 4
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดทายซอย ระยะทาง
รวมประมาณ 142 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 7 ชุมชนหนองตุ 2
455,800
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและ
ซอยบุตรสมบัติ 7
เทศบาลนครอุดรธานี ขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงทายซอยตัดกับ
ซอยคุณารักษ ระยะทางรวมประมาณ 172 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยปทุมสําราญจิต 2
752,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม.
ซอยปทุมสําราญจิต 2 เทศบาลนครอุดรธานี พรอมบอพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยปทุมสําราญจิตถึง
ทายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 284 ม.
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโภคานุสรณ 1 ชุมชนทองคําอุทิศ
291,500
## กอสรางปรับปรุง
ในการระบายน้ําในเขต 1 โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพัก
ระบบระบายน้ํา
(59 =
ซอยโภคานุสรณ 1 เทศบาลนครอุดรธานี และขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยโภคานุสรณถึง
253,000)
สุดทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 110 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบานมวง ชุมชนบานมวง 2 โดยทํา
4,671,700
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต การกอสรางรางระบายน้ําเริ่มจากทายซอยบุตรสมบัติเชื่อมกับลําหวยมั่ง
ซอยบานมวง
เทศบาลนครอุดรธานี ขนาดกวาง 2.00 ม. พื้นราง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ระยะทาง
รวมประมาณ 1,370 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 12 ชุมชนหนองตุ 2
3,420,000
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยกอสรางวางทอระบายน้ําเริ่มจากทายซอยเชื่อมรางระบายน้ําบานมวง
ซอยบุตรสมบัติ 12 เทศบาลนครอุดรธานี ขนาด ø 0.60 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ
1,200 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบุตรสมบัติ 8 ชุมชนหนองตุ 2
1,179,900
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต โดยกอสรางวางทอระบายน้ําเริ่มจากทายซอยเชื่อมซอยบุตรสมบัติ ขนาด
ซอยบุตรสมบัติ 8
เทศบาลนครอุดรธานี ø 0.60 ม. พรอมบอพักและรางวี ระยะทางรวมประมาณ 414 ม.
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ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยเพียรศิริ 1 โดยทําการกอสราง
652,800
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยเพียรศิริ 1
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยเพียรศิริถึงทายซอยเพียรศิริ 1 ระยะทางรวมประมาณ
272 ม.
1,680,000
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยขางวัดใหมชัยโพธิ์ทอง โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต กอสรางระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิว
ซอยขางวัดใหม
เทศบาลนครอุดรธานี จราจร โดยเริ่มจากถนนรอบวัดถึงหวยริน ระยะทางรวมประมาณ 700 ม.
ชัยโพธิ์ทอง
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยคลองเจริญ 5 โดยทําการกอสราง
705,600
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยคลองเจริญ 5
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทางรวม
ประมาณ 294 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยคลองเจริญ 6 โดยทําการกอสราง
691,200
ระบบระบาย
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
น้ําซอยคลองเจริญ 6 เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทางรวม
ประมาณ 288 ม.
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยคลองเจริญ 7 โดยทําการกอสราง
499,200
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยคลองเจริญ 7
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทางรวม
ประมาณ 208 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
## กอสรางปรับปรุง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยคลองเจริญ 8 โดยทําการกอสราง
264,800
ระบบระบายน้ํา
ในการระบายน้ําในเขต ระบบระบายน้ําทอขนาด ø 0.40 ม. พรอมบอพักและขยายผิวจราจร
ซอยคลองเจริญ 8
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญจนถึงทายซอย ระยะทางรวมประมาณ 110 ม.
## กอสรางเลนจักรยาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายในบอบําบัด
ในการระบายน้ําในเขต
น้ําเสียรวม เทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี
นครอุดรธานี
## ปรับปรุงซอมแซม
-เพื่อปองกันปญหา
ผนังกําแพงลําหวย
น้ําทวมขัง
หมากแขง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา
## ปรับปรุงซอมแซม
-เพื่อปองกันปญหา
สถานีสูบน้ําใตดิน
น้ําทวมขัง
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นครอุดรธานี
การระบายน้ํา

-กอสรางเลนจักรยานภายในบอบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครอุดรธานี
โดยทําการกอสรางผิวจราจร Asphaltic concreat ความหนาไมนอยกวา
0.05 m. พื้นที่ไมนอยกวา 8,580 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจรดวย
สีเทอโมพลาส ตามแบบแปลนกอสราง
-จางเหมาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมผนังกําแพงลําหวยหมากแขง
ตลอดแนวลําหวยหมากแขง

-จางเหมาดําเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ําใตดินภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3,822,000 -น้ําไมทวมขัง
-การระบายน้ํา
ในพื้นที่
(59 =
ภายในเขตเทศบาล
3,822,000)
นครอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ไมเกิดน้ําทวมขัง -ระบบระบายน้ํา
(59 =
ในเขตเทศบาล ตลอดลําหวย
1,000,000)
นครอุดรธานี
หมากแขงมี
ประสิทธิภาพ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ไมเกิดน้ําทวมขัง -เพิ่มประสิทธภาพ
(59 =
ในเขตเทศบาล และบํารุงรักษา
1,000,000)
นครอุดรธานี
สถานีสูบน้ําและยืด
อายุการใชงาน
ตัวชี้วัด
(KPI)
-น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)
สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันปญหาน้ําทวม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
## โครงการปองกันและ -เพื่อปองกันน้ําทวม
-ปรับปรุงรูปรางทางชลศาสตร
423,163,00
แกไขปญหาอุทกภัย และพัฒนาระบบ
-จัดหาเครื่องฉีดลางทอระบายน้ําชนิดเคลื่อนที่
0
เขตเทศบาลนคร
นิเวศนลําหวยหมาก
-ขยายโครงการระบบระบายน้ําในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
(59 =
อุดรธานี (ขยายทาง แขงและลําหวยมั่ง
423,163,00
ระบายน้ําลําหวย
0)
หมากแขง/ลําหวยมั่ง)
## โครงการกอสราง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครอุดรธานี
(ระยะที่ 2)

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียสําหรับบําบัดน้ําเสียจาก
ในการควบคุมและลด เทศบาลนครอุดรธานีและพื้นที่ขางเคียง
มลพิษจากน้ําเสีย
-เพื่อเปนการฟนฟู
และรักษาคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําไมให
เกิดผลกระทบตอ
ประชาชนและ
สิ่งแวดลอมโดยรวม

200,000,00
0
(59 =
200,000,00
0)

-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-ไมเกิดน้ําทวมขัง -ประสิทธิภาพการ สํานักการชาง
ในเขตเทศบาล ระบายน้าํ ออกจาก
(สวนชาง
นครอุดรธานี
เขตเมืองดีขึ้น
สุขาภิบาล)
-ขยายโครงขายการ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาลนคร
อุดรธานี เปนระบบ
-ไมเกิดน้ําทวมขัง -ระบบรวมรวม
สํานักการชาง
ในเขตเทศบาล และบําบัด
(สวนชาง
นครอุดรธานี
น้ําเสียเทศบาลนคร สุขาภิบาล)
อุดรธานี มี
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและลด
มลพิษจาก
น้ําเสีย
-น้ําในแหลงน้ํามี
คุณภาพไมเกิดผล
กระทบตอ
ประชาชนและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3,000,000
-เพื่อใหมีขอมูลในการกําหนด -จางสํารวจ รวบรวมขอมูลและศึกษา
1 คาจางที่ปรึกษาศึกษาความ
(59 =
รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน วิเคราะหกําหนดรูปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สํารวจออกแบบ
3,000,000)
การกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสที่ เหมาะสมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายละเอียด ระบบรวบรวม
เหมาะสมสําหรับเทศบาลนคร เบื้องตน (IEE) ศึกษาผลกระทบทางดานสังคม
และระบบกําจัดขยะ
ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและ
อุดรธานี
อิเล็กทรอนิกส ภายในเขต
-เพื่อใหมีขอมูลในการกําหนด สถาปตยกรรม ของระบบกําจัดขยะ
เทศบาลนครอุดรธานี
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมสําหรับเทศบาล
นโยบายในการบริหารจัดการ
นครอุดรธานี
ขยะอิเล็กทรอนิกสไดอยาง
เหมาะสม

2 ทดสอบน้ําใตดินระบบ
บอฝงกลบขยะ
เทศบาลนครอุดรธานี

-เพื่อเฝาระวังใหเกิดผลกระทบ -ทดสอบน้ําใตดินรอบบอฝงกลบขยะกับ
ตอสิ่งแวดลอม
สถาบันที่ไดรับการรับรอง จํานวน 2 ครั้งใน
รอบป ในเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-รายงานผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและ
รายละเอียดระบบ
กําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส
จํานวน 10 เลม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-สามารถวิเคราห
ขอมูลเพื่อกําหนด
รูปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการกําจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกสที่
เหมาะสมสําหรับ
เทศบาลนครอุดรธานี
-สามารถใชประโยชน
จากรายงานผล
การศึกษาเพื่อกําหนด
นโยบายในการบริหาร
จัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสไดอยาง
เหมาสม
-คุณภาพน้ําใตดิน -ใชเปนขอมูลประกอบ
ระบบบอฝงกลบ ในการบริหารจัดการ
ขยะเปนไปตาม สภาพสิ่งแวดลอม
เกณฑมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนชางสุขาภิบาล)

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
5,700,000
-กอสรางอาคารฌาปนสถาน
-เพื่อกอสรางปรับปรุง
3 กอสรางอาคารฌาปนสถาน
(59 =
จํานวน 1 หลัง
พรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอด อาคารฌาปนสถานใหใช
57,000,000)
พรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
ประโยชนทางพิธีทางศาสนา
มลพิษ - วัดดงอุดมวนาราม
จํานวน 1 เตา
ชุมชนหนองเหล็ก

4 กอสรางอาคารฌาปนสถาน
พรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอด
มลพิษ - วัดโนนโปรงราษฎร
บูรณะชุมชนบานมวง

-เพื่อกอสรางปรับปรุง
อาคารฌาปนสถานใหใช
ประโยชนทางพิธีทางศาสนา

-กอสรางอาคารฌาปนสถาน
จํานวน 1 หลัง
พรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
จํานวน 1 เตา

5 ซอมแซมเตาเผาขยะติดเชื้อ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
-ซอมแซมเตาเผาขยะติดเชื่อเดิม โดยซอม
ทํางานของเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม หอลดอุณหภูมิ ซอมกลองดูดควัน ซอมหองเย็น
เก็บขยะติดเชื้อซอมแซมระบบสํารองน้ํา
ซอมระบบควบคุมการเผา

5,700,000
(59 =
57,000,000)

-

-

650,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-ใหประชาชนไดใช
ประกอบพิธีฌาปน
สถานทางศาสนา
-ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยรวม
-ใหประชาชนไดใช
ประกอบพิธีฌาปน
สถานทางศาสนา
-ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยรวม
-เตาเผาขยะติดเชื้อ -ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเตาเผา
มีประสิทธิภาพ
ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น
มากยิ่งขึ้น
-ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยรอบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
-ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม
6 ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
450,000
ติดเชื้อเดิม
ทํางานของเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม ปรับปรุงหองควบคุมการเผา ซอมแซม
หลังคาบริเวณหองควบคุม ซอมแซมประตู
ดานหนา ซอมแซมกันสาดดานหนาอาคาร
ซอมแซมพัดลมดูดอากาศ ทั้งหมด 8 ชุด
ซอมแซมระบบไฟฟาทั้งภายในภายนอกอาคาร
7 กอสรางคันคูดินฝงกลบขยะ
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการฝงกลบขยะ -กอสรางคันคูดินฝงกลบขยะชั้นที่ 6
7,000,000
ชั้นที่ 6
เพิ่มพื้นที่ในการฝงกลบขยะชั้นที่ 6
ประมาณ 53,000 ตร.ม.
8 กอสรางศูนยกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน

-เพื่อใหมีการจัดการของเสีย
-กอสรางอาคารและระบบการคัดแยก
อันตรายจากชุมชนอยางถูกหลัก เก็บรวบรวม และกําจัดของเสียอันตรายจาก
วิชาการ
ชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี
-เพื่อกอสรางระบบการคัดแยก
และเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน
-เพื่อกอสรางระบบกําจัดของ
เสียอันตรายจากชุมชนอยางถูก
หลักวิชาการ

200,000,00
0

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-เตาเผาขยะติดเชื้อ -ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเตาเผา
มีประสิทธิภาพ
ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น
มากยิ่งขึ้น
-ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยรอบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

-บอฝงกลบขยะมี -สามารถรองรับขยะ
สํานักการชาง
จากหนวยงานที่
พื้นที่สําหรับฝง
กลบขยะเพิ่มขึ้น มารวมใชบริการได
เต็มประสิทธิภาพ
-ศูนยกําจัดของเสีย -มีการจัดการของเสีย
สํานักการชาง
อันตรายจากชุมชน อันตรายจากชุมชน
สวนชางสุขาภิบาล
จํานวน 1 แหง อยางถูกหลักวิชาการ
-จุดคัดแยกและ -มีระบบการคัดแยก
รวบรวมของเสีย เก็บรวบรวม และ
อันตรายจากชุมชน กําจัดของเสียอันตราย
จํานวนชุมชนละ จากชุมชนอยางถูก
1 แหง
หลักวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 จัดซื้อและติดตั้งมานั่งบริเวณ -เพื่อใหมีเกาอี้นั่งสําหรับบริการ -จัดซื้อมานั่ง พรอมติดตั้งบริเวณ
450,000
สวนสาธารณะหนองบัว และ ประชาชนที่มาพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะหนองบัว และ
สวนสาธารณะหนองสิม
ในสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะหนองสิม
จํานวน 60 ตัว
2 จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล
และบํารุงรักษา
สวนสาธารณะสวนหยอม
ตามบริเวณตางๆในเขต
เทศบาลนครอดรธานี
3 จางเหมาตัดแตงตนไมตาม
ถนนสายตางๆภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวน 60 ตัว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-มีเกาอี้มานั่งไวสําหรับบริการ สํานักการชาง
ประชาชนที่มาพักผอนอยาง
(งานเรือนเพาะ
เพียงพอ
ชําและ
ขยายพันธุ)

-เพื่อใหสวนสาธารณะ
สวนหยอมตามบริเวณตางๆใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
สวยงามอยูเสมอ

-จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล
บํารุงรักษาตัดแตงตนไมพุมและ
สนามหญาตามบริเวณตางๆ
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

8,400,000
(58 =
7,760,000)

-

-

-ประชาชนรอยละ 90
มีความพึงพอใจตอ
การบริการ

-มีอัตรากําลังแรงงานเพียงพอ สํานักการชาง
ในการดูแลรักษาและบํารุง
(งานเรือนเพาะ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
ชําและ
นครอุดรธานี
ขยายพันธุ)

-เพื่อใหตนไมในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีมีรูปทรงเปน
ระเบียบรมรื่นสวยงาม

-จางเหมาบุคคลภายนอกตัดแตง
ตนไม กิ่งไมตามเกาะกลางถนนและ
สายตางๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

500,000
(59,58 =
500,000)

-

-

-ประชาชนรอยละ 90
มีความพึงพอใจตอ
การบริการ

-มีอัตรากําลังแรงงานเพียงพอ สํานักการชาง
ในการดูแลรักษาตนไมในเขต (งานเรือนเพาะ
เทศบาลนครอุดรธานี ภูมิทัศน
ชําและ
สวยงามเปนระเบียบเรียบรอย ขยายพันธุ)

-

1,900,000

-

-ประชาชนรอยละ 90
มีความพึงพอใจตอ
การบริการ

-สภาพภูมิทัศนสวนสาธารณะ
หนองสิมสวยงาม

4 กอสรางระบบสงน้ําดิบ
-เพื่อใหมีระบบสงน้ําดิบจากสวน -กอสรางระบบสงน้ําดิบจาก
จากสวนสาธารณะหนองบัว สาธารณะหนองบัวมายัง
สวนสาธารณะหนองบัวมายัง
มาสวนสาธารณะหนองสิม สวนสาธารณะหนองสิม
สวนสาธารณะหนองสิม

สํานักการชาง
(งานเรือนเพาะ
ชําและ
ขยายพันธุ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
5 กอสรางปรับปรุงสภาพ
-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพ -กอสรางปรับปรุงสภาพภูมิทัศนตลิ่ง 25,000,000
ภูมิทัศนตลิ่งโดยรอบ
โดยรอบหนองใหญใหมีขอบเขต โดยรอบหนองใหญ (ระยะที่ 1) ดังนี้
(59 =
หนองใหญ (ระยะที่ 1)
ที่ชัดเจนและมีความเปนระเบียบ 1.ถมดินเพิ่มเพื่อใหมีพื้นที่กิจกรรม 25,000,000)
เรียนรอยมากขึ้น
ใชสอยเพิ่มเติม
-เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน-วิ่ง 2.กอสรางกําแพง ค.ส.ล. กันดิน
และทางจักรยาน
ริมตลิ่งรอบบริเวณหนองใหญ
-เพื่อเปนการเตรียมพรอมใน
3.กอสรางทางเดิน-วิ่ง และ
การปรับปรุงและพัฒนาระยะที่ 2 ลานกิจกรรม
ใหเปนสถานที่ออกกําลังกาย
ลานกิจกรรมพักผอนสันทนาการ
และกิจกรรมอื่นๆ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-รอยละของความสําเร็จ -ประชาชนมีสถานที่พักผอน
ในการกอสรางปรับปรุง หยอนใจไดออกกําลังกาย และ
สภาพภูมิทัศนหนองใหญ เปนสถานที่ทองเทีย่ ว
รอยละ 100

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุม
การกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
6 กอสรางปรับปรุงสภาพ
-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพ -กอสรางปรับปรุงสภาพภูมิทัศนตลิ่ง 40,000,000
ภูมิทัศนตลิ่งโดยรอบ
โดยรอบหนองเหล็กใหมีขอบเขต โดยรอบหนองเหล็ก (ระยะที่ 1) ดังนี้
(59 =
หนองเหล็ก (ระยะที่ 1)
ที่ชัดเจนและมีความเปนระเบียบ 1.ถมดินเพิ่มเพื่อใหมีพื้นที่กิจกรรม 40,000,000)
เรียนรอยมากขึ้น
ใชสอยเพิ่มเติม
-เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน-วิ่ง 2.กอสรางกําแพง ค.ส.ล. กันดิน
และทางจักรยาน
ริมตลิ่งรอบบริเวณหนองเหล็ก
-เพื่อเปนการเตรียมพรอมใน
3.กอสรางทางเดิน-วิ่ง
การปรับปรุงและพัฒนาระยะที่ 2 และลานกิจกรรม
ใหเปนสถานที่ออกกําลังกาย
ลานกิจกรรมพักผอนสันทนาการ
และกิจกรรมอื่นๆ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-รอยละของความสําเร็จ -ประชาชนมีสถานที่พักผอน
ในการกอสรางปรับปรุง หยอนใจไดออกกําลังกาย และ
สภาพภูมิทัศนหนองเหล็ก เปนสถานที่ทองเทีย่ ว
รอยละ 100

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุม
การกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
-เพื่อศึกษาวางแผนและ
-ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีไดรับ 5,000,000
เมืองอุดรธานี
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
การปรับปรุงใหสอดคลองกับ
(59 =
อุดรธานี เพื่อใชเปนเครื่องมือ ความตองการของชุมชน สภาพ 2,500,000)
และกลไกในการจัดระเบียบการ เศรษฐกิจ สังคมจํานวน
(58 =
ใชประโยชนที่ดินและโครงสราง ประชากรและยุทธศาสตรการ
5,000,000)
พื้นฐานและการพัฒนาจังหวัด พัฒนาของจังหวัดและเทศบาล
ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา เมืองอุดรธานี
จังหวัดและยุทธศาสตรการ
-เปนกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาของเทศบาล
พัฒนาพื้นที่ ชุมชน การใช
-เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและ ประโยชนที่ดินใหกับหนวยงาน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง ภาครัฐภาคเอกชนและ
อุดรธานีที่ใชบังคับใหเปน
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปจจุบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สามารถใชเปนกรอบในการ
มีพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
จัดการประสานการจัดระเบียบ มีการสรางกระบวนการจัดทํา
การใชประโยชนที่ดินและอาคาร แผนพัฒนาผสานระเบียบ วิธี
รวมกับการบริหารโครงการ
ปฏิบัติและองคความรูทางดาน
พัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวของให
วิชาการเขาดวยกัน
ประสานกันอยางเปนระบบ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-ผังเมืองรวมเมือง -การวางและจัดทําผังเมืองรวมใช
อุดรธานี
เปนแนวทางในการพัฒนาและ
การดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบทในดานการ
ใชประโยชนในทรัพยสินการ
คมนาคมและการขนสง การ
สาธารณูปโภคบริการสาธารณะ
และสภาพแวดลอมในเทศบาล
นครอุดรธานีใหสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตร การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
-เพื่อใหทองถิ่นมีกรอบในการ
-การดําเนินงานสนับสนุนใหเกิด
พัฒนาเมืองและชนบท การขอ กลไลการเรียนรูและมีสวนรวม
อนุญาตปลูกสรางอาคารการ
ทุกภาคสวนในการปรับปรุงผัง
จัดหาบริการสาธารณะ และ
เมืองรวมเมืองอุดรธานีและ
โครงสรางพื้นฐานใหสอดคลอง จัดทําแผนแมบทการพัฒนาดาน
กับการขยายตัวของประชากร กายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
-เพื่อเปนกรอบการจัดทํา
งบประมาณ การพัฒนาพื้นที่ใน
ดานตางๆ

2 จางเหมารื้อถอนอาคารที่กระทํา -เพื่อควบคุมอาคารใหถูกตอง
ความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
อาคารฯ

-จางเหมารื้อถอนอาคาร
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ที่กระทําความผิด ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารฯ

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 -อาคารในเขต

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-การกอสรางอาคารและกอสราง
เทศบาลนครอุดรธานี สิ่งปลูกสรางถูกตองตาม พ.ร.บ.
กอสรางถูกตองตาม ควบคุมอาคารฯ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง
(สวนควบคุม
การกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ -กอสรางอาคาร ยิมเนเซี่ยมพรอม อัฒจรรย 50,000,000
1 กอสรางอาคารยิมเนเซี่ยม
(59 =
เยาวชนมีสุขภาพและพลานามัย สามารถบรรจุผูเขาชมได 1,000 คน พรอม
ภายในสนามกีฬาเทศบาล
50,000,000)
อาคารเอนกประสงคเปนอาคารถาวร
แข็งแรง
นครอุดรธานี
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน ขนาดประมาณ 46x51.50 ม.
และเยาวชนภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีในดานการกีฬาให
สูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาการกีฬาที่
หลากหลาย ยิ่งขึ้นเพื่อกาวไปสู
ความเปนเลิศในระดับประเทศ
และระดับสากล

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-อาคารยิมเนเซี่ยม -ประชาชนและ
จํานวน 1 หลัง เยาวชนภายในเขต
เทศบาลนคร มี
สถานที่ฝกซอมและ
แขงขันกีฬาที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น อัน
จะสงผลใหประชาชน
และเยาวชนภายใน
เขตเทศบาลใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
อันเปนการยกฐานะ
สังคมใหดีขึ้นไดสวน
หนึ่ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
300,000,000
2 โครงการกอสรางสนามกีฬา
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ -กอสรางอาคาร อัฒจรรย สนามกีฬา
(59
=
เทศบาลนครอุดรธานี แหงที่ 2 เยาวชนมีสุขภาพและพลานามัย ประเภทตางๆ ลูวิ่งยางสังเคราะห
300,000,000)
-ระบบไฟฟาภายในสนามกีฬา
แข็งแรง
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน -ลานจอดรถ
และเยาวชนภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีในดานการกีฬาให
สูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาการกีฬาที่
หลากหลาย ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
-สนามกีฬา
เทศบาล
นครอุดรธานี
แหงที่ 2
จํานวน 1 แหง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนและ
เยาวชนภายในเขต
เทศบาลนคร มี
สถานที่ฝกซอมและ
แขงขันกีฬาที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
-ประชาชนและ
เยาวชนภายในเขต
เทศบาลใชเวลาวางให
เกิดประโยชน อันเปน
การยกฐานะสังคมให
ดีขึ้นไดสวนหนึ่ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
20,000
1 จัดซื้อบอรดผังโครงสราง
-เพื่อใหมีใชเพียงพอตอการ
-จัดซื้อบอรดผังโครงสราง
ปฏิบัติงาน
ขนาดประมาณ 1.2x2.4 เมตร
จํานวน 1 อัน
2 จัดซื้อพลอตเตอร (Plotter) สี -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ขนาด A1
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

-จัดซื้อพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
-ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา
2400 x 1200 dpi
-มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB
-สามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ผานทางชองสัญญาณแบบ USB
-สามารถเชื่อมตอเปน Network Printer ได
โดยมี POrt แบบ Ethenet 10/100 หรือดีกวา
-สามารถพิมพบนกระดาษที่มีความกวาง
ไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขียนเสน
ขนาดความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว
-สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน
กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และ
สามารถตัดกระดาษไดเอง
-มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนัก
เครื่องพิมพได

155,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จํานวน 1 อัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การบริการของสํานัก
การชางดียิ่งขึ้น

-จํานวน 1 เครื่อง -มีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานธุรการ)

สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
389,800
3 จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-จัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค
ปฏิบัติงาน
จํานวน 2 ที่นั่ง เครื่องยนตหรือเบนซิน 4 สูบ
4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 1,300 ซีซี มีกําลัง
สูงสุดไมต่ํากวา 70 จํานวน 1 คัน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวน 1 คัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(ฝายสาธารณูปโภค)

4 จัดซื้อรถยนตบรรทุกกระเชา
ซอมไฟฟาแบบปคอัพ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา -จัดซื้อรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา
1,800,000
ระบบโครงขายถนนและระบบ แบบปคอัพ ตัวรถชนิด 4 ลอ ขับเคลื่อน 2 ลอ
ความปลอดภัยทางถนน
เครื่องยนตดีเซล ขนาดปริมาณความจุ
กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน

-

-

-จํานวน 1 คัน

-การพัฒนาระบ
บโครงขายถนนและ
ระบบความปลอดภัย
ทางถนนของเทศบาล
นครอุดรธานี มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

5 จัดซื้อเต็นท

-เพื่อทดแทนของเกาที่ชํารุดไม -จัดซื้อเต็นทขนาด 4X8 เมตร ผาใบสีขาว
สามารถใชงานได
อยางหนา พรอมพนตราสัญลักษณหนวยงาน
เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 20 หลัง

-

-

-จํานวน 20 หลัง

-มีเต็นทไวใชใน
กิจกรรม
ตางๆของเทศบาล
อยางเพียงพอ
-มีเต็นทเพียงพอ
สําหรับการใหบริการ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี

สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
29,000
งานประมวลผล แบบที่ 2
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
7 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
(Inkjet Printer)
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA

-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

9 จัดซื้อเครื่องกัดสีจราจร

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อเครื่องกัดสีจราจร เครื่องยนตเบนซิน
ขนาดไมนอยกวา 9 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

300,000

-

-

10 จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม

-เพื่อใชสําหรับตัดกิ่งไมสวน
สาธารณะตางๆภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
สวนหยอม เกาะกลางถนน
-เพื่อใชแตงพุมไมตามเกาะกลาง
ถนนสายตางๆในเขตเทศบาล
นครนอุดรธานีสวนสาธารณะได
รูปสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย

-จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม ขนาด 12 นิ้ว
เครื่องยนตเบนซิน ขนาดความจุ 22.2 มล.
กําลังเครื่องยนต 0.74 กิโลวัตต 1.0 แรงมา
พรอมอุปกรณ จํานวน 6 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม ชนิดเครื่องยนตเบนซิน
ขนาดความจุไมนอยกวา 50 ซีซี 4 แรงมา
พรอมอุปกรณ จํานวน 4 เครื่อง

78,000

-

-

180,000

-

-

11 จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม

8,500

-

-

3,200

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
-จํานวน 1 เครื่อง -การปฎิบัติงานมี
สํานักการชาง
ประสิทธิภาพรวดเร็ว (งานสาธารณูปโภค)
ยิ่งขึ้น
-จํานวน 1 เครื่อง -การปฎิบัติงานมี
สํานักการชาง
ประสิทธิภาพรวดเร็ว (งานสาธารณูปโภค)
ยิ่งขึ้น
-จํานวน 1 เครื่อง -การปฎิบัติงานมี
สํานักการชาง
ประสิทธิภาพรวดเร็ว (งานสาธารณูปโภค)
ยิ่งขึ้น
สํานักการชาง
-จํานวน 1 เครื่อง -การปฎิบัติงานมี
ความรวดเร็วมี
(ฝายงานสาถานที่
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และไฟฟา
-จํานวน 6 เครื่อง -การปฏิบัติงาน
สํานักการชาง
สะดวกรวดเร็ว
(งานเรือนเพาะชํา
ทําใหภูมิทัศนสวยงาม และขยายพันธุ)
-จํานวน 4 เครื่อง -การปฏิบัติงาน
สะดวกรวดเร็ว
ทําใหภูมิทัศนสวยงาม

สํานักการชาง
(งานเรือนเพาะชํา
และขยายพันธุ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(KPI)
12 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ
-เพื่อใชสําหรับตัดหญาในสวน -จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
95,000
-จํานวน 10 เครื่อง
ขอแข็ง
สาธารณะหนองปะจักษ หนอง แบบสะพายบา ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
บัว หนองสิม สวนหยอมตางๆ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
พรอมใบมีด จํานวน 10 เครื่อง
13 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ แบบไฮดรอลิค
3,900,000
-จํานวน 1 คัน
ปฏิบัติงาน
ตีนตะขาบหมุนไดรอบตัว จํานวน 1 คัน
แบบไฮดรอลิค
(Hydraulic Excavator)
14 จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
2,800,000 -จํานวน 1 คัน
-จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอรขนาดกําลังไม
ปฏิบัติงาน
นอยกวา 85 ลอ (4WD) เครื่องยนตดีเซล
15 จัดซื้อรถยนตบรรทุก
ขนาด 6 ลอ พรอมหลังคา
สําเร็จรูป

4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน 1 คัน
-เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ -จัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ
ปฏิบัติงาน
เครื่องยนตดีเซล ขนาด 4 ตัน พรอมหลังคา
สําเร็จรูป จํานวน 1 คัน

-

1,500,000

-

-จํานวน 1 คัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-มีเครื่องตัดหญา
แบบสะพายบาชนิด
ขอแข็งเพียงพอ
สําหรับใชในงาน
-ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน
-ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน
-เกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานและ
บริเวณทางแคบที่
รถบรรทุกขนาดใหญ
เขาซอมแซมไฟฟา
สาธารณะไมไดและ
เพื่อใหงานเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(งานเรือนเพาะชํา
และขยายพันธุ)
สํานักการชาง
(ฝายสาธารณูปโภค)
สํานักการชาง
(ฝายสาธารณูปโภค)
สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1,950,000
16 จัดซื้อรถกระเชาขนาด 6 ลอ
-เพื่อใหการซอมแซมไฟฟา
-จัดซื้อรถกระเชาขนาด 6 ลอ เครื่องยนต
สาธารณะ มีประสิทธิภาพและ ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา
รวดเร็วยิ่งขึ้น
จํานวน 1 คัน
-เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีความ
ปลอดภัยกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
17 จัดซื้อรถบรรทุกติดเครน
-เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา -จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิคพรอม
2,500,000
ไฮโดรลิคพรอมกระเชาไฟฟา ระบบโครงขายถนนและระบบ กระเชาซอมไฟฟา ชนิด 6 ลอ เครื่องยนต
ความปลอดภัยทางถนน
ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 200 แรงมา
จํานวน 1 คัน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวน 1 คัน

-จํานวน 1 คัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-สามารถปฏิบัติงานได สํานักการชาง
สะดวกรวดเร็วและมี
(ฝายงานสถานที่
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และไฟฟา
-ทําใหมีรถใชในการ
สาธารณะ)
ปฏิบัติงานที่มีความ
สะดวก รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น
-การพัฒนาระบบ
สํานักการชาง
โครงขายถนนและ
(ฝายงานสถานที่
ระบบความปลอดภัย
และไฟฟา
ทางถนนของเทศบาล
สาธารณะ)
นครอุดรธานี มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
2,500,000
-เพื่อใหมีรถกระเชาสําหรับใช -จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิคชนิดยื่น
18 จัดซื้อรถบรรทุกติดเครน
ไฮโดรลิค ขนาด 1 ตัน พรอม ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ หรือเลื่อนออกทางยาว ตัวรถชนิด 6 ลอ
ขับเคลื่อนไมนอยกวา 130 แรงมา
ซอมแซมระบบกลอง CCTV
กระเชาไฟฟา
จํานวน 1 คัน
และภารกิจในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการและ
ประชาชน

19 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก

-เพื่อใชทดแทนเกาอี้เดิมที่ชํารุด
-เพื่อจัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิด
เกรด A อยางหนา
-เพื่อใชในภารกิจของเทศบาล
-เพื่อใชในการจัดกิจกรรมของ
สวนราชการ

-จัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดอยางหนาคุณภาพ
เกรด A สีน้ําเงินและสีขาว พรอมพิมพสลัก
สัญลักษณหนวยงานเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวน 2,000 ตัว

250,000

250,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวน 1 คัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-สามารถซอมแซม
ระบบไฟฟา
สายสัญญาณไฟ
จราจรและระบบ
CCTV ไดอยาง
ปลอดภัยและรวดเร็ว
-มีเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
-จํานวน 2,000 ตัว -เทศบาลมีเกาอี้
พลาสติกชนิดที่มี
คุณภาพไวใชใน
กิจกรรมตางๆและ
บริการประชาชนได
อยางเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
550,000
20 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา
-เพื่อใชในการปฏิบัติงานกิจกรรม -จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล ขนาด 20kW
ขนาด 20 kW
ตางๆของเทศบาล
มีลอประกอบ พรอมอุปกรณครบชุด
จํานวน 1 เครื่อง

21 จัดซื้อรถบรรทุกเททาย
พรอมกระเชาตัดกิ่งไม

-เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย -จัดซื้อรถบรรทุกเททายพรอมกระเชา
ความเรียบรอยและรวดเร็ว
ตัดกิ่งไม ตัวรถชนิด 6 ลอ ขับเคลื่อน
ปลอดภัย
ไมนอยกวา 1 เพลา เครื่องยนตดีเซล
แรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา
จํานวน 1 คัน

-

2,600,000

-

22 จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค

-เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปได -จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคตัวรถ
อยางรวดเร็วและปอดภัย
ชนิด 6 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 1 เพลา

-

6,000,000

-

เครื่องยนตดีเซล แรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา

ถังบรรจุน้ําไมนอยกวา 8,000 ลิตร
จํานวน 2 คัน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
-จํานวน 1 เครื่อง -มีเครื่องสํารองไฟใช
ในกิจกรรมของ
เทศบาลนครอุดรธานี
-ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานดานการ
บริการไดสะดวกและ
รวดเร็ว
-จํานวน 1 คัน
-ปฏิบัติงานตัดแตงกิ่ง
ไมตามสองขางทาง
ถนนสายตางๆในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
-จํานวน 2 คัน
-มีความพรอมในการ
บํารุงรักษา
สวนสาธารณะ
สวนหยอมและพันธุ
ไมตางๆใหสดชื่นและ
เขียวชอุมอยูตลอดเวลา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(ฝายงานสถานที่
และไฟฟา
สาธารณะ)

สํานักการชาง
(งานเรือนเพาะชํา
และขยายพันธุ)

สํานักการชาง
(งานเรือนเพาะชํา
และขยายพันธุ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุขตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ และสรางจิตสํานึกรวมกัน เพื่อปกปองและเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(KPI)
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
1 โครงการจางเหมาประดับ
-จางเหมาประดับตกแตงภูมิทัศนเมือง จัดทํา 9,000,000
-ประชาชนมี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซุมเฉลิมพระเกียรติ ประดับตกแตงไมดอกไม
ตกแตงภูมิทัศนเมืองเฉลิม
ความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม ประดับ ประติมากรรมตกแตง และไฟ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
ตอสถาบัน
พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาส พระชนมพรรษา 89 พรรษา
ประดับตกแตง บริเวณวงเวียนน้ําพุ วงเวียน
พระมหากษัตริย
-เพื่อแสดงความจงรักภักดีสํานึก เฉลิม
มหามงคลเฉลิมพระ
มากขึ้น
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
ชนมพรรษา 89 พรรษา ป
พระเกียรติ วงเวียนกรมหลวงประจักษ
พระบาทสมเด็จพระเจาาอยูหัว ศิลปาคม บริเวณสะพานลอย ถนนทหาร
2559
-เพื่อประดับตกแตงภูมิทัศน
ถนนนิตโย บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก
เมืองใหมีความสวยงาม
(ถนนอุดรดุษฎี) บริเวณหนาทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี และบริเวณอื่นๆภายใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนมีความ
จงรักภักดีสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
-เทศบนครอุดรธานีมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
(สวนการโยธา)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลนครอุดรธานี
(พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
สํานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสิ�งอํานวยความสะดวก
� แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการจราจรและระบบ
1.2
1.3 แนวทางการพัฒนา : เพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า และ
�
รวม
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ�งแวดล้อม การผังเมือง และ
�
2.1 แนวทางการพั
ฒนา : เพิ�มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
2.2 แนวทางการพัฒ� นา : ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ�มพื�นที�สี
2.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที�ดินให้
็
รวม
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วย
พอเพียง
3.5 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน

จํานว
น
โครง
การ

2560
งบประมาณ
(บาท)

2561
2562
รวม 3 ปี
จํานว งบประมาณ จํานว งบประมาณ จํานว งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
น
น
น
โครง
โครง
โครง
การ
การ
การ

84
14
49

215,213,500
11,950,000
152,043,300

37
7
74

30,713,550
4,795,000
89,716 ,000

147

379,206,800

118 125,224,550

7
5
2

215,530,000
74,350,000

1
4

5,388,6 50
9,822,000

122
21
127

251,315,700
16 ,745,000
251,581,300

5

15,210,650 270

519,642,000

5,000,000

2
1
1

7,030,000
1,900,000
200,000

1
1

14

294,880,000

4

9,130,000

2

350,000,000

-

2

350,000,000

-

12

3,6 28,500

9

21,750,000

1

รวม

12

3,628,500

9

21,750,000

รวมสํานักการช่าง

175

1,027,715,300

131 156,104,550

รวม
5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิ
และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา : เพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการ

30,000
200,000

10
6
4

222,590,000
76 ,250,000
5,400,000

2

230,000

20

304,240,000

-

-

-

2

350,000,000

-

-

-

2

350,000,000

2,800,000

22

28,178,500

1

2,800,000

22

28,178,500

8

18,240,650 314

1,202,060,500

