
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕    
........................... 

  ด้วยเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑)  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการประชุมเม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 

  ฉะนั้น เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

    
      (นางสาวอิศรา  ชอบขาย) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  รอ ๕๒๓๐๑/ว ๑๔๕๕       ส านักงานเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
        ถนนหน้าโรงพยาบาล  รอ ๔๕๑๕๐ 
 

            ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง   แจ้งการประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕   
 

เรียน  ประธานชุมชน  /  ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกชุมชน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง  
                   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  จ านวน  ๑  ชุด 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑)  ข้อ  ๒๒/๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  นั้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย จึงส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  มาเพ่ือประกาศให้ประชาชนในชุมชนของท่านทราบโดยทั่ว
กัน  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 

    
                         (นางสาวอิศรา  ชอบขาย) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย 
 
 



ส านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร.  ๐-๔๓๕๘-๙๐๑๕  ต่อ  ๑๑๗ 
โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๙๐๑๕  ต่อ  ๑๑๔ 

 
 

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
................................................. 

เหตุผลความจ าเป็น 
 

  เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
 

  ตามที่  เทศเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น 
 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐)  ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผน  โครงการ/กิจกรรม  
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม  และเพ่ือตอบสนอง  แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนั้น  เพ่ือให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้กับประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 



  ดังนั้น  เทศเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  นี้ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชน  และเพ่ือให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

หน้า ๑ 



 
 
 
 

บัญชีสรุป/รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
 

แบบ ผ.๐๗ 
 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลีย่นแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
 

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั  อ าเภอเกษตรวสิัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
 
 
 
 



 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๒ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน

โครง 
การ 

งบประมาณ 

            
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 
 
 

๔ 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐ 
 

 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๗ 



รวมทั้งสิน้ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๓ 

 

 
 
 
 

บัญชีสรุป/รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
 

แบบ ผ.๐๑ 
 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลีย่นแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
 



เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั  อ าเภอเกษตรวสิัย  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เดิม) 

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

แผนงาน 

๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม
ถนนวัดใต้ 
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิมถนนวัดใต ้พร้อมติดตั้งโคมไฟ 
พลังงานแสงอาทติย์ (รอ.ถ.๕๐๐๐๗) 
-ปรับปรุงงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพในพ้ืนที่จริง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แบบ ผ.๐๑ 



คอนกรีตผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล เสนอโดยชุมชน 
ม.๑, ๘ 
 
 
 
งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  หน้า ๓๒ 
ล าดับที ่๗ 
 

จราจรเดิมถนนวัดใต ้(ช่วงจากทางหลวงสาย
อรุณประเสริฐ ๒๐๒ ไปทางทิศเหนือ) ผิว
จราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๗๐ 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามแบบแปลนมาตรฐานท้องถิ่น ท.๑-๐๓ 
 
งบประมาณ  ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๓๒ ล าดับที่ ๗ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวสิัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เดิม) 

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

แบบ ผ.๐๑ 



๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมถนนหน้าโรงพยาบาล 
-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจรพื้นที่ไมน่้อย
กว่า ๑๒,๔๑๖ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล เสนอโดยชุมชน 
ม.๑๐, ๑๖ 
 
 
 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  หน้า ๖๗ 
ล าดับที่ ๑๐๓ 
 

โครงการปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
ผิวจราจรเดิมถนนหน้าโรงพยาบาลฯ พรอ้มติดต้ัง
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (รอ.ถ.๕๐๐๐๑) 
-ปรบัปรุงงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมถนนหน้าโรงพยาบาลฯ (ช่วงจากทาง
หลวงสายอรุณประเสริฐ ๒๐๒ ไปทางทิศเหนือ) 
และหน้าธนาคารออมสิน ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๘๘ ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ
แปลนมาตรฐานท้องถิ่น ท.๑-๐๓ 
 
งบประมาณ  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๖๗ ล าดับที่ ๑๐๓ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพในพ้ืนที่จริง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

แบบ ผ.๐๑ 



 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เดิม) 

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

๓ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนน
หลักเมือง ม.๑๔ 
-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๑๖๔ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล เสนอโดยชุมชน 
ม.๑๔ 
 
 
 
งบประมาณ  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  หน้า ๖๗ 
ล าดับที่ ๑๐๒ 
 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิมถนนหลักเมือง พร้อมติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ (รอ.ถ.๕๐๐๑๙) 
-ปรับปรุงงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมถนนหลักเมือง (ช่วงจากถนนสนาม
ม้า ไปทางทิศตะวันตก) ผิวจราจร กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑,๙๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๕๒ ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ
แปลนมาตรฐานท้องถิ่น ท.๑-๐๓ 
 
งบประมาณ  ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๖๗ ล าดับที่ ๑๐๒ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพในพ้ืนที่จริง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๗ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เดิม) 

รายละเอียด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
และขยายผิวจราจรถนนสนามม้า   
-ก่อสร้างท่อระบายน้ าและขยาย 
ผิวจราจร ท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม 
๘๔๐ เมตร ขยายผิวจราจรหนา 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๐๙๒ ตร.ม.  
ตามแบบแปลนเทศบาล 
เสนอโดยชุมชน ม.๑, ๒ 
 
 
 
งบประมาณ  ๔,๓๙๐,๘๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและปรบัปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสนามม้า  พร้อมติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ (รอ.ถ.๕๐๐๐๘) 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑ เมตร ยาวรวม ๗๒๔ เมตร (ช่วงจากแยก
ถนนเจริญราษฎร์ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ) และ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 
๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๔๑ ตร.ม. 
ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. พรอ้มติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.๑-๐๓ แบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
DS๗๐๓ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพในพ้ืนที่จริง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แบบ ผ.๐๑ 



ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๔๓ ล าดับที่ ๓๖ 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๔๓ ล าดับที ่๓๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕                                                                                                                                                                              หน้า ๘ 


