
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

.................................... 

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบัวขาว ไดดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี ่ยนแปลง ฉบับที ่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๔ และผูบริหารไดใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรค ๔ และขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองบัวขาว  

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายธนเสฏฐ ชัยสงครามธนทัต) 

    นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว 



เหตุผลความจําเปน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เทศบาลเมืองบัวขาว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๒ ไปแลวนั้น แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งบางโครงการที่บรรจุไวมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ

งบประมาณเพื่อใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ดังนั้น เทศบาลเมืองบัวขาวจึงจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น (ฉบับที ่ ๓)        

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๔ ความวา  

 “ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต

วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช” 

  

 



๒ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองบัวขาว 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายพรอมพันธ 

ซอย ๖ (ซอยวรหาร)  

หมูที่ ๑๓  

เพื่อให

ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวก 

- ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

๓๑๕.๐๐ ตร.ม.  

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๕๘๕๓,๑๐๔.๐๔๗๐๙๙ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๕๗๕๕,๑๐๔.๐๔๘๓๓๔ 

- 

 

- ๑๘๕,๐๐๐ - - ความยาวของ

ถนนคสล.  

ที่สรางเสร็จ 

มีถนนที่มั่นคง

แข็งแรง การ

สัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๔๓  

ขอ ๕) 

- ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 

ขางละ ๐.๒๕ ม.                                     

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๕๘๕๓,๑๐๔.๐๔๗๐๙๙ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๕๗๕๕,๑๐๔.๐๔๘๓๓๔ 

- 

 

- ๑๖๕,๐๐๐ - -   

แบบ ผ.๐๒ 



๓ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๒. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

เขาศูนยการเรียนรู  (ฝงซาย) 

หมูที่ ๑๒ 

เพื่อให

ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดอยาง

สะดวก 

- ปริมาณงาน กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 

๑๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา ๓๗๕.๐๐ ตร.ม.  

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๙๒๐๕,๑๐๔.๐๕๕๑๒๕ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๙๓๑๒,๑๐๔.๒๕๔๒๘๙ 

- - ๒๒๘,๐๐๐ 

 

- - ความยาวของ

ถนนคสล. ที่

สรางเสร็จ 

มีถนนที่มั่นคง

แข็งแรง การ

สัญจรไปมา

สะดวก 

 

 

กองชาง 

 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๔๖                   

ขอ ๑๓) 

- ปริมาณงาน กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 

๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.  

พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม. 

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๙๒๐๕,๑๐๔.๐๕๕๑๒๕ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๙๓๑๒,๑๐๔.๒๕๔๒๘๙ 

- - ๑๘๗,๐๐๐ 

 

 

- -   

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๓. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายอุดมศิริ ซอย ๔ 

แยกบานภารโรงแหล                    

(หลัง รร. บัวขาว)               

หมูที่ ๑๒ 

เพื่อให

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก 

- ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๘.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

๒๙๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด  

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๕๓๙๐๒,๑๐๔.๐๕๒๖๔๑ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๕๓๙๕๘,๑๐๔.๐๕๓๕๐๗ 

- - ๑๗๓,๐๐๐ 

 

- - ความยาวของ

ถนนคสล. ที่

สรางเสร็จ 

มีถนนที่

มั่นคง

แข็งแรง การ

สัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๔๙    

ขอ ๒๒) 

- ผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

๓๐๐.๐๐ ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรังขางละ 

๐.๒๕ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด  

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๕๓๙๐๒,๑๐๔.๐๕๒๖๔๑ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๕๓๙๕๘,๑๐๔.๐๕๓๕๐๗ 

- - ๑๘๕,๐๐๐ 

 

- -   

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๔. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการกอสราง            

รางระบายนํา้ คสล.  

ซอยผูชวยแดง - บานครู

อนุสรณ พนมแกน      

หมูที่ ๑ 

เพื่อระบายนํา้

เสียออกจาก

ชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม.  

ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม.  พรอมงาน   

รางระบายนํา้ชนิดธนาคารนํ้าใตดินระบบ

ปด ยาว ๒๐.๐๐ ม.                                  

ตามแบบเทศบาลกําหนด                          

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๐๘๔๓,๑๐๔.๐๕๕๙๖๒ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๐๘๓๖,๑๐๔.๐๕๖๙๔๘ 

- - ๒๑๐,๐๐๐ 

 

- - ความยาวของ

รางระบายนํา้ 

คสล. ที่สราง

เสร็จ 

ไมมีนํ้าเสยี

กักขังใน

ชุมชน 

 

 

กองชาง 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๕๘                 

ขอ ๕๓) 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม.  

ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.                            

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๐๗๘๓,๑๐๔.๐๕๗๒๒๒ 

จุดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๑๕๑๒,๑๐๔.๐๕๗๓๖๒ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 

 

- -   

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๕. แผนเปล่ียนแปลงใหม 

โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.                

ถนนศรวีิมล               

ฝงทิศเหนือ หมูที่ ๑๖ 

เพื่อระบายนํ้า

เสียออกจาก

ชุมชน 

- ปริมาณงานราง คสล. กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก 

๐.๓๕ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. 

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเริ่มตน  ๑๖.๕๒๔๒๕๙,๑๐๔.๐๓๓๙๓๐ 

พิกัดสิ้นสุด  ๑๖.๕๒๕๑๘๙,๑๐๔.๐๓๒๒๕๘ 

- - ๓๒๑,๐๐๐ 

 

- - ความยาวของ

รางระบายนํ้า 

คสล. ที่สราง

เสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย

กักขงัใน

ชุมชน 

 

 

กองชาง 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๖๐ ขอ ๖๑) 

 - - ๓๒๐,๐๐๐ - -   

๖. แผนเปล่ียนแปลงใหม 

โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายนํ้า คสล.  ถนน

นารายณพิทักษ ซอย ๒      

หมูที่ ๑๒ 

เพื่อระบายนํ้า

เสียออกจาก

ชุมชน 

- ปริมาณงานรางระบายนํ้า คสล.  กวาง ๐.๑๖ 

ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม. และงานทอ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาว 

๔๐.๐๐ ม. พรอมบอพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ 

ม. จํานวน ๕ บอ 

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๔๐๐๓,๑๐๔.๐๕๒๑๘๕ 

พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๔๕๘๗,๑๐๔.๐๕๒๓๙๐ 

 - ๑๘๐,๐๐๐ - - ความยาวของ

ทอระบายนํ้า 

คสล. ที่สราง

เสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย

กักขงัใน

ชุมชน 

 

 

กองชาง 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๖๒        

ขอ ๖๗) 

ปริมาณงานทอ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.    

ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. พรอมบอพัก ขนาด ๐.๘๐ x 

๐.๘๐ จํานวน ๑๔ บอ และงานรือ้ถอนราง

ระบายนํ้า คสล. ยาว ๖๗.๐๐ ม.                           

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๓๒๑๖,๑๐๔.๐๕๑๙๕๖ 

พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๔๖๔๑,๑๐๔.๐๕๒๓๓๙ 

- - ๒๙๐,๐๐๐ - -   



๗ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

       ๒.๑ แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๕. แผนเปล่ียนแปลงใหม 

โครงการแขงขันกีฬาและ

นันทนาการของเด็ก

นักเรียนและคร/ูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองบัวขาวและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองบัวขาว 

เพื่อสงเสริมใหคร/ู

ผูดูแลเด็ก มีโอกาส

เขารวมแขงขัน

กีฬาหรือพบปะกับ 

บุคลากรของ  

อปท. อื่น 

- จัดกิจกรรมแขงขัน

กีฬา หรือเขารวมการ

แขงขันกีฬา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งในการจัด

แขงขันกีฬา  เด็ก

นักเรียนและครผููดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองบัวขาว 

ครูไดมีโอกาส

เขารวมแขงขัน

กีฬาตางๆ และ

สรางความ

สามัคคีกลม

เกลียว ในหมู

คณะ 

กอง

การศึกษา 

 แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๗๙ ขอ ๑๑) 

 ๓๐๐,๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

แผนงานยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมลํ้า สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

      ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ 

   ๓.๑ แผนงานอุสาหรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการปรับปรุงหลงัคา

อาคารกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม    

เทศบาลเมืองบัวขาว 

เพื่อปรับปรุง

หลังคาอาคาร

สาธารณสุขฯ      

ที่รั่วชํารุดใหอยูใน

สภาพดีเปนอาคาร

สํานักงานนาอยู 

นาอาศัย 

- ปริมาณงานขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. 

ยาว ๑๒.๐๐ ม.                             

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัด  ๑๖.๕๓๖๔๔๑,๑๐๔.๐๕๐๑๖๒ 

- - ๘๓,๐๐๐ - - หลังคา

อาคารกอง

สาธารณสุขฯ

เทศบาล                  

เมืองบัวขาว 

ที่ปรับปรุง

เสร็จ 

อาคารสํานักงาน

กองสาธารณสุขฯ   

มีสภาพที่ดี ไมรั่ว 

 

 

กองชาง 

 แผนเดิม 

 (แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หนา ๙๖ ขอ ๘) 

- ปริมาณหลังคาปูกระเบื้องขนาด 

๑.๒x๑๖.๐๐x๑๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา ๑๙๒ ตร.ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - -    

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการจางเหมาทาํ

ความสะอาดถนน 

ตรอก ซอย ภายในเขต

เทศบาลเมืองบัวขาว 

-เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาแรงงานทาํความ

สะอาดถนน ตรอก ซอย 

ภายในเขตเทศบาล 

- ป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒ คนๆ 

ละ ๕,๕๐๐ บาท 

- ป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒ คนๆ 

ละ ๖,๐๐๐ บาท 

- ป ๒๕๖๓ - ป ๒๕๖๕ 

จํานวน ๑๔ คนๆ ละ 

๗,๐๐๐ บาท 

๗๙๒,๐๐๐ ๘๖๔,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ จํานวนแรงงาน

ที่จางเหมาทาํ

ความสะอาด

ถนน ตรอก 

ซอย ภายใน

เขตเทศบาล 

- ประชาชนใน

เขตเทศบาล

เมืองบัวขาว มี

ถนน ตรอก 

ซอย ที่สะอาด           

และนาอยู 

กอง 

 สาธารณสุขฯ 

 แผนเดิม 

 (แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๑๐ ขอ ๓) 

 - - ๑,๐๙๒,๐๐๐ ๑,๐๙๒,๐๐๐ ๑,๐๙๒,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

   ๔.๒ แผนงานอตุสาหรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. แผนเปลี่ยนแปลงใหม 

โครงการบูรณะศาลา   

เจาพอปูบัวขาว หมูที่ ๙ 

เพื่อบูรณะศาสนสถานใน

เขตเทศบาลเมืองบัวขาว 

-  ปริมาณงานขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. 

ยาว ๒๒.๕๐ ม.                     

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัด ๑๖.๕๓๖๔๒๗,๑๐๔.๐๕๐๑๖๑

- - ๑๒๔,๐๐๐ 

 

- - จํานวนศาลา 

เจาพอปูที่ทํา   

การบูรณะ 

ศาสนาสถาน

ไดรับการ

ปรับปรุงให

สวยงามและ

เปนที่

สักการะของ

ชุมชนในเขต

เทศบาล   

เมืองบัวขาว 

กอง

การศึกษา 

 แผนเดิม 

 (แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๑๙ ขอ ๖) 

- ๑ แหง  - - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- -    

 


