
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลปรางค์กู่   อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  (๑.๑ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ประเภทถนน /ท่อระบายน้ำ    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเอนกประสงค์ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ปรางค์กู ่

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีร่วมกิจกรรม
ในชุมชนและมี
สถานท่ีรองรับ
บริการประชาชน 

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ยกว่า 
๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลฯ กำหนด) 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ลาน
คอนกรีต 
จำนวน

อย่างน้อย 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชนและมี
สถานท่ีรองรับ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยรื่นรมย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลกูรังข้างละ 
๐.๕๐ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๖๐ ม. 
จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ 
กำหนด) 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 

เส้น 

ประชาชนมีถนน
ใชส้ัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนทางเข้าหนองระหาร  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ปริมาณงาน กว้าง 3.๐๐ ม. ยาว 700 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.25 ม. (รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ 
กำหนด) 
 

- - - - 1,8๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 

เส้น 

ประชาชนมีถนน
ใชส้ัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปรางค์กู่   อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  (๑.๑ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ประเภทถนน /ท่อระบายน้ำ    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนทางเข้าบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

ปริมาณงาน ช่วงที่๑ กว้าง 4.5๐ ม. ยาว 147 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลกูรังข้างละ  
๐.50 ม. 
ช่วงที๒่ กวา้ง 5.0๐ ม. ยาว 76 ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังขา้งละ ๐.50 ม. รวมพื้นที่
ดำเนินการไม่นอ้ยกวา่ ๑.๐๐๐ ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) 
 

- - - - 85๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
จำนวน ๑ 

เส้น 

ประชาชนมีถนน
ใชส้ัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


