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หลกัการและเหตผุล 



ในการเพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง  แผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิม่เติม  ครัง้ที่  2 

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดทําและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  
เมื่อวันที่  20  กันยายน  2564  ไปแล้วน้ัน 

 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  มีความจําเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอํานาจหน้าที่  และ
เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทั้งน้ีเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  กําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 
2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ซึ่งเป็น
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีความจําเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงาน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอีปาด  โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหาความต้องการของตนเอง  
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดได้จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล  และนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดจึงได้ดําเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และร่วมเสนอปัญหาที่มาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยผ่านกระบวนการประชาคม  อีกทั้งได้มีการแต่งต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  
2  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
          องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   
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ส่วนที่  1   
บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  มีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 
 2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี 
 2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าทีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี  
และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

3. ขั้นตอนการแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2566  กําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



 

  

 

 

 

 
ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
  

 

 

 

 

 



-3- 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
3 

 
1,763,665 

 
4 

 
25,438,394 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7 

 
27,202,059 

รวม 3 - 4 25,438,394 - - - - - - 7 27,202,059 
รวมทั้งสิ้น 3 - 4 25,438,394 - - - - - - 7 27,202,059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



-4- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิแอส
ฟัลส์คอนกรีตสายทางบ้านนาย
สมบัต ิ    สุรวิทย์ - นายเป้ย     
ศรีสุธรรม  บา้นอีปาด  หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 277.00 
ม. หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 1,385.00 ตร.ม. 

631,754  - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลสค์อนกรีตสาย
ทางบ้านนายทองเป็น  ชารี - 
บ้านนางทองหวั่น  บุญกระจ่าง 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 243.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผวิจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตร.ม. 

554,666  - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตี สายทาง
บ้านนางสาวจาระไน  ศรีสุ
ธรรม - บา้นนายวเิชียร  
ไชยวัฒน์  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่  1 ผวิจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
268.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไมน่้อยกว่า 1,072.00 ตร.
ม. 
ช่วงที่  2 ผวิจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
40.00 ม. หนา 0.05 หรือพื้นที่ผวิจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 200.00 ตร.ม. 

577,245  - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ 1,763,665 - - - - - - - 

แบบ ผ.02 



-5- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
สําหรบั  โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ
หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์   โดยการ
ปรับปรงุผิวจราจรลูกรังเดิม
สายทางอีปาด - ลิน้ฟ้า บา้นอี
ปาด  หมู่ที่  1 (รหัสสายทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.216-51) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
2,650.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
13,250.00 ตร.ม. 

- 9,886,716 - - - ดําเนินการ
ก่อสรา้งได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ  95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/กรม
ส่งเสรมิการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์  โดยการ
ปรับปรงุผิวจราจรลูกรังเดิมใน
ที่สายทางทุ่งมั่ง - ลิ้นฟ้า  บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 (รหัสสาย
ทางหลวงท้องถิ่น ศก.216-
07) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
3,110.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
12,440.00 ตร.ม.  

- 8,674,781 - - - ดําเนินการ
ก่อสรา้งได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ  95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/กรม
ส่งเสรมิการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

แบบ ผ.02/2 



-6- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 
สําหรับ  โครงการที่เกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตี สายทาง
หนองไฮ – บา้นปา่ข่า บ้าน
หนองไฮ  หมู่ที่  3,5  (จํานวน  
2  ช่วง)  (รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.216-02) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
262.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,310.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 
359.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,615.50 ตร.ม. 

- 3,120,000 - - - ดําเนินการ
ก่อสรา้งได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ  95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/กรม
ส่งเสรมิการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

4 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตี (จํานวน  3  
ช่วง)  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5   

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
421.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,105.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
712.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
257.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,028.00 ตร.ม. 

- 3,023,334 - - - ดําเนินการ
ก่อสรา้งได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ  95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/กรม
ส่งเสรมิการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม  4  โครงการ - 25,438,394 - - - - - - 

 

แบบ ผ.02/2 




