การกำหนดแนวเส้นทางเลือก

แนวเส้นทางเลือกโครงการ

การสำรวจสภาพพื้นที่ รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอจำกัด
ของการใชพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่ศึกษาแนวเสนทางเลือกโครงการ
พรอมทัง้ หลักเกณฑการคัดเลือกแนวเสนทางทีเ่ หมาะสมมีความจำเปน
ตองพิจารณาใหครอบคลุม ดานวิศวกรรมจราจรและขนสง ดานเศรษฐกิจ
และการลงทุน และดานสิ่งแวดลอม โดยสรุปแนวคิดไดดังนี้
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จุดสิ�นสุดโครงการฯ (ทล.���)
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3. กำหนดแนวเสนทางเลือกโดยคำนึงถึงวิธีการกอสรางที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถดำเนินการกอสรางไดจริง

สัญลักษณ์

4. กำหนดแนวเสนทางเลือกโดยหลีกเลีย่ งพืน้ ทีท่ ม่ี ผี ลกระทบตอชุมชน เชน ศาสนสถาน วัด/มัสยิด สถานศึกษาโรงเรียน
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และชุมชนที่มีอยูเดิม เปนตน
บ้านโคกสวรรค์

3

5. คำนึงถึงความจำเปนทีต่ อ งรือ้ ถอนและชดเชยสิง่ ปลูกสรางใหนอ ยทีส่ ดุ

วัดป่�าศรีวิไล

5

รายละเอียดแนวเส้นทางเลือกโครงการ
แนวเสนทางเลือกของโครงการเปนแนวทางกอสรางใหมทง้ั หมด เพือ่ เปนการบรรเทาความแออัดของการจราจรในตัวอำเภอ
ศรีบญ
ุ เรืองโดยมีจดุ เริม่ ตนโครงการบริเวณพืน้ ทีบ่ า นนาฝาย และจุดสิน้ สุดโครงการบริเวณพืน้ ทีบ่ า นทุง หนองมน โดยรายละเอียด
แนวเสนทางเลือกมีดงั นี้

แนวเส้นทางเลือก A

ผานบริเวณพืน้ ทีบ่ า นหนองบัวนอย บานศรีวชิ ยั บานศรีนคร ต.ศรีบญ
ุ เรือง ผานบริเวณ
พืน้ ทีบ่ า นสวนสวรรค บานโนนขา ตัดกับ ทล. 2420 ที่ กม. 1+500 แลวผานบานโปรงแจง ต.หันนางาม และผานบริเวณพืน้ ที่
บานชมพูทอง บานหนองมวง บานทุง พัฒนา รวมระยะทาง 15.87 กิโลเมตร

แนวเส้นทางเลือก B

จะเหมือนกับแนวเสนทางเลือก A จะแตกตางชวงพื้นที่ที่ตัดผานคือ ตัดกับ ทล. 2420
ที่ กม. 2+500 แลวผานบริเวณพื้นที่ บานศรีประเสริฐ และหางจากโรงเรียนบานโปรงแจงไปทางทิศเหนือ รวมระยะทาง

16.78 กิโลเมตร

แนวเส้นทางเลือก C

จะแยกจากแนวเสนทางเลือก A และ B บริเวณบานหนองบัวนอย ออมไปดานหลัง
วัดปาศรีวิไล และผานบริเวณพื้นที่บานศรีโพธิ์ทอง และตัด ทล. 2420 ที่ กม. 2+500 จากนั้นผานบริเวณบานศรีประเสริฐ

รวมระยะทาง 17.77 กิโลเมตร

x
x
x

2
1
ต.ศรีบุญเรือง
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
แนวเส้นทางเลือกโครงการ

จุดเริ�มต้นโครงการฯ (ทล.����)
ประมาณ กม. �+���

�. ด้านวิศวกรรมและจราจร (�� คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หมู่ที� �
หมู่ที� ��
หมู่ที� ��
หมู่ที� ��
หมู่ที� ��

ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร)
ลักษณะทางราบของเสนทาง (จำนวณโคง+รัศมีโคง)
ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก (จำนวนจุดตัด+มุมจุดตัด)
ความยากงายในการกอสราง
ปริมาณจราจรที่คาดวาจะใชในอนาคต (PCUตอวัน)
ประโยชนตอเสนทางคมนาคมภายในทองถิ่น (Local Road)

บ้านหนองบัวน้อย
บ้านศรีวิชัย
บ้านนาฝาย
บ้านศรีโพธิ�ทอง
บ้านศรีนคร

ทางเลี่ยงเมือง อ. ศรีบุญเรือง

พบผูนำหนวยงานราชการ

ตำบลหันนางาม

โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
กม. �+���

B

�.1
�.2
�.3
�.4
�.5

การเขาพบเพื่อปรึกษาหารือ

น้ำมอ

2. กำหนดแนวเสนทางเลือกใหมีระยะแนวเสนทางที่สั้นที่สุด ซึ่งมีผลกระทบตอมูลคาโครงการและความคุมทุนของ
โครงการ

4

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตำบลศรีบุญเรือง
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1. กำหนดแนวเสนทางเลือกใหมรี ปู แบบงานทางดานเรขาคณิตใหไดมาตรฐานถูกตองตามหลักวิศวกรรมทัง้ รูปแบบแนว
ทางราบและแนวทางดิ่ง

ที�พักสงฆ์วัดอัมพวัน

�. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (�� คะแนน)
2.1 ราคาคากอสราง (บาท)
2.2 คาเวนคืนที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสราง
2.3 คาใชจายในการบำรุงรักษา (บาท)

ตำแหน่งอำเภอ
เส้นทางคมนาคม
รัศมี ��� เมตร
ขอบเขตตำบล
ขอบเขตอำเภอ
ชุมชนในตำบลศรีบุญเรือง
ชุมชนในตำบลหันนางาม
ชุมชนในตำบลเมืองใหม่
ศาสนสถาน
สถานศึกษา
แนวเส้นทาง A
แนวเส้นทาง B
แนวเส้นทาง C

หมู่ที� �
หมู่ที� �
หมู่ที� �
หมู่ที� �

บ้านศรีประเสริฐ
บ้านโปร่งแจ้ง
บ้านสวนสวรรค์
บ้านโนนข่า

ตำบลเมืองใหม่
�.1
�.2
�.3
�.4

�. ด้านสิ�งแวดล้อม (�� คะแนน)

หมู่ที� �
หมู่ที� �
หมู่ที� �
หมู่ที� ��

ปจจัยที่นำมาใชเปนเกณฑในการพิจารณา เชน
3.1 อากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน
3.2 การเกษตรกรรม
3.3 เศรษฐกิจและสังคม
3.4 ผูใชทาง
3.5 โบราณคดีและประวัติศาสตร

บ้านหนองทุ่งมน
บ้านหนองม่วง
บ้านชมพูทอง
บ้านทุ่งพัฒนา

ดำเนินการ เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค.2560 และ วันที่ 24 พ.ค.2560
เขาพบ ผูว า ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงการทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ผูแทนราชการระดับอำเภอ (อำเภอศรีบุญเรือง)
และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล อบต.)
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 1)

นำเสนอภาพรวมของโครงการ
ขอบเขตการศึกษา

ดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ดำเนินการครั้งนี้

การประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรูปแบบทางเลือกโครงการ
(กลุมยอยครั้งที่ 1) วันที่ 13-14 ก.ย. 60

การประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวเสนทางที่เหมาะสม
(สัมมนาครั้งที่ 2)

การประชุมกลุม ยอยเพือ่ หารือ มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิง่ แวดลอม (กลุม ยอยครัง้ ที่ 2)

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ
(สัมมนาครัง้ ที่ 3)

