
 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง  ครั้งที่ 5 

 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวัด 

อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำร
ด ำเนินงำน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้ง
วำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖๕)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปแล้วนั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ีบรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของ
โครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๕  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต่อไป 

 
          

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
        กันยายน   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำร
ด ำเนินงำน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้ง
วำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖๕)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปแล้วนั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  อ้างถึงบันทึกข้อความ ส านักปลัด ท่ี ขก ๘๐๘๐๑/๑๑๒๗  ลงวันท่ี  ๘  กันยายน  
๒๕๖๓  เรื่อง รายงานการตรวจสอบโครงการท่ีได้รับอนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ีบรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของ
โครงการ    ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี ๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ๕ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2,221,000 

 
2 
 

 
1,000,000 

 
- 

 
- 

 
7 

 
3,221,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 5 2,221,000 2 1,000,000 - - 7 3,221,000 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 

แบบ  ผ.01 



 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ๕ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
972,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
972,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 2 972,000 - - - - 2 972,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

แบบ  ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดอ าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จำกแยกถนนลำดยำง
หลุบกุง-บ้ำนนำงส ำฤทธ์ิ  ช ำนิสูง
เนิน  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก   

ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 200 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย 

- - - 560,000 -  ควำมยำวของ
ถนน 200 เมตร 

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวงท่ำวัด 
หมู่ที่ 2 สำยสี่แยกกลำงบ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด-วัดเทวรำช  

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก  

ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 135 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 675 
ตำรำงเมตร  พร้อมติดต้ังป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย   

375,000 - -  ควำมยำวของ
ถนน 135 เมตร 

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนโนนสะอำด  หมู่ที่ 
3 สำยหนองแห้ว-บ้ำนโนนสะอำด  

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 165 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 825 
ตำรำงเมตร พร้อมติดต้ังป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย   

458,000 - -  ควำมยำวของ
ถนน 165 เมตร 

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

4 

แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนรุ่งตะวัน  หมู่ที่ 
9 สำยบ้ำนนำยเปลี่ยน  เพชร
บ่อใหญ่-วัดเทวรำช 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 
125 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ 750 ตำรำงเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

- - 420,000 - -  ควำมยำวของ
ถนน 125 เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรงุถนนดินโดย
กำรลงหินคลุก บ้ำนโคกล่ำม 
หมู่ที่ 1 สำยนำนำยบ ำเพ็ญ – 
หลักจุ้ม  

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
1,000 เมตร หนำ 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
4,000 ตำรำงเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

- - - 440,000 -  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

6 โครงกำรปรับปรงุถนนโดยกำร
ลงหินคลุก บ้ำนโนนสะอำด 
หมู่ที่ 3 สำยล ำห้วยใส้ไก่-โนน
สะอำด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
1,130 เมตร หนำ 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
4,520 ตำรำงเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

- - 474,000 - -  ควำมยำวของ
ถนน 1,130 
เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

7 โครงกำรปรับปรงุถนนโดยกำร
ลงหินคลุก บ้ำนโนนโจด หมู่ที่ 
5  สำยบ้ำนโนนโจด-บ้ำนลำด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง  5  เมตร ยำว  
950 เมตร หนำ 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
4,750 ตำรำงเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

- - 494,000 - -  ควำมยำวของ
ถนน 950 เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้ำนโนนไท สำยจำก
หมู่บ้ำน-หนองระเริง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร   ยำว 4๐0 เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร 

- - - 890,000 - ควำมยำวของ
ถนน 400 
เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
บ้ำนโนนไท หมู่ที่ 8  สำยไป
หนองระเริง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง  3.50 เมตร   ยำว 
250 เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 875 
ตำรำงเมตร พร้อมติดต้ังป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย 

- - 490,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 250 
เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

๒ โครงกำรลงหินคลุกจำก
โสกดินแดง-ดอนสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือใช้ในกำร
สัญจรและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 

กว้ำง 4 เมตร   ยำว 20๐ 
เมตร หนำ ๐.๑0 เมตร  

- - - 700,000 - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

๒ โครงกำรปรับปรงุถนนโดย
กำรลงหินคลุก บ้ำนโคก
ล่ำม หมู่ที่ 1 สำยดอน
สัมพันธ์-หนองโสกดินแดง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 1,150 เมตร 
หนำ ๐.๑0 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4,600 
ตำรำงเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย 

- - 482,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 1,150 
เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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