
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๒ โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองกุฉินารายณเรียบรอยแลว และใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชน

ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  

  อาศ ั ยอ ํ านาจตามความในข อ ๑๐ วรรค ๒ และ ๓ และข อ ๒๔ แห  งระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองกุฉนิารายณ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายธนเสฏฐ ชัยสงครามธนทัต) 

    นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ 



เหตุผลความจําเปน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ และการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ เมื่อ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแลวนั้น แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งบางโครงการที่บรรจุไวมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหรืองบประมาณเพื่อใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ดังนั ้น เทศบาลเมืองกุฉินารายณจึง

จําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๒ และ ๓ ความวา  

 “ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต

วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช” 

  

 



๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑. โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงสงูโรงเรียน

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

หมูที่ ๙ 

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล

เมืองกุฉินารายณ                

มีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงสงู 

พรอมติดตั้ง หมอแปลง 

จํานวน ๑ ชุด 

 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ - - ความยาวของ

ระยะทางที่

ขยายเขต     

เสาไฟฟา 

โรงเรียนเทศบาล      

เมืองกฉุินารายณ         

มีไฟฟาใชอยางเพียงพอ

และทั่วถงึ 

กองชาง 

แผนเดิม 

โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงสงูโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล                

เมืองบัวขาว หมูที่ ๙    

(แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หนา ๖๖ ขอ ๘๓) 

เพื่อใหโรงเรียนอนุบาล

เทศบาล  เมืองบัวขาวมี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

และทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงสงู 

พรอมติดตั้ง หมอแปลง 

จํานวน ๑ ชุด 

 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ความยาวของ

ระยะทางที่

ขยายเขต     

เสาไฟฟา 

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมืองบวัขาว มี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

และทั่วถงึ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๒ 

 

         รายละเอียดโครงการพฒันา 

        แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สําหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลเมืองกฉุินารายณ 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยวและสงเสริมการคา การลงทุนนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

สายเฉลิมพระเกียรติ 

(กส.ถ.๓๖ - ๐๐๘)      

ชวงท่ี ๒ หมูที่ ๑๒,๑๓ 

เพื่อใหการ
สัญจรไปมา
สะดวก  
มีสถานท่ี 
ออกกําลังกาย
และมภีูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

- ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวา ๔,๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร และงาน
ทอระบายน้ํา คสล.  ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๑๔.๐๐ เมตร พรอมบอพักขนาด 
๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๑๕๐ 
บอ ตามแบบกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๓๐๔๑,๑๐๔.๐๔๙๒๔๕     

จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๘๒๔๑,๑๐๔.๐๔๗๕๑๙     

- - - ๖,๔๖๐,๐๐๐ 

 

- ความยาว
ของถนน 
คสล. ทีส่ราง
เสร็จ 
 

สัญจรไปมา
สะดวกสถานที่
ออกกําลังกาย
ไดมาตรฐาน
และมภีูมิทัศน
ที่สวยงาม 
 

ทม.              

กุฉินารายณ/

หนวยงานอื่น 

แผนเดิม 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แหลงทองเที่ยว 
อางเลิงซิว หมู ๑๒ 
 (แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๓๓          

ขอ ๓๕) 

- ปริมาณงานผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.   

ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๑๕๓๕,๑๐๔.๐๔๙๕๑๖ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๑๘๓,๑๐๔.๐๔๙๑๖๖ 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

  ทม.บัวขาว/

หนวยงานอื่น 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๒. โครงการเสรมิผิวจราจรดวย 

PARA ASPHALT CONCRETE 

ถนนบุญฑริกจักรพงษ,          

ถนนพันธุราษฎรบํารุง,               

ถนนสามัคคีธรรม, ถนนอุดมศิริ 

หมูที่ ๑,๒ และ ๑๒ 

เพื่อให 

ประชาชน 

สัญจรไป - มา 

อยางสะดวก 

- ปริมาณงานงานเสริมผิวจราจรดวย    
PARA ASPHALT CONCRETE             
ถนนบุญฑริกจักรพงษ กวาง ๙.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๘๙.๐๐ เมตร  ถนนพันธุราษฎรบํารุง 
กวาง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร  
ถนนสามัคคีธรรม กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๔๑๙.๕๐ เมตร  ถนนอุดมศิริ กวาง ๘.๖๐ 
เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พ้ืนที่รวม 
๑๖,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานยก    
บอพัก ๑๔๒ บอ ตามแบบกําหนด   
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๓๐๐๐๑,๑๐๔.๐๕๔๒๕ 

พิกัดสิ้นสดุ ๑๖.๕๔๕๓๔๓,๑๐๔.๐๐๕๔๙๒๒ 

- - - ๗,๖๕๐,๐๐๐ 

 

- - ความถนน 

ที่สรางเสร็จ 

- ปริมาณ 

การใชยาง 

พารา 

มีถนนท่ีมั่นคง 

แข็งแรง การ 

สัญจรไปมา 

สะดวก 

ทม.              

กุฉินารายณ/

หนวยงานอื่น 

แผนเดิม 

โครงการเสรมิผิวจราจร                                 

ถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบุญฑริกจักรพงษ (กส.ถ.๓๖-๐๐๑)  

หมูที่ ๑,๑๓ อําเภอกุฉินารายณ 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๓๗ ขอ ๔๙) 

- ผิวจราจรกวาง ๑๐.๐๐ ม. ยาว 

๑,๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรอืพ้ืนที่ลาด

ยางไมนอยกวา ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.             

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๗๗๒๕,๑๐๔.๐๕๒๔๖๓ 

พิกัดสิ้นสดุ  ๑๖.๕๔๕๓๓๖,๑๐๔.๐๕๔๙๑๙ 

- - ๕,๕๐๐,๐๐๐ -    ทม.บัวขาว/

หนวยงานอื่น 



๔ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑. 

 

โครงการกอสรางทางเดิน/

วิ่ง เลียบริมอางเลิงซิว               

ฝงทิศตะวันออก                    

หมูที่ ๑,๑๒  

เพื่อใหมีสถานท่ีออก

กําลังกายและมี        

ภูมิทัศนที่สวยงาม 

ทางเดิน/วิ่งคอนกรีต กวาง ๒.๘๐ เมตร 

ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร พรอมงานไฟฟา

สองสวาง จํานวน ๒๘ ตน พรอมบันได

ทางขึ้นลง ๔ จุด                        

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- - - ๖,๖๐๐,๐๐๐  

 

- ความยาว

ของ

ทางเดิน/วิ่ง

ที่สรางเสร็จ 

 มีสถานท่ีออก

กําลังกาย

เพิ่มขึ้นและม ี

ภูมิทัศนที่

สวยงาม 

ทม.                    

กุฉินารายณ/

หนวยงานอื่น 

แผนเดิม 

โครงการกอสรางทานํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กใน 

เกาะกลางอางเลิงซิว

เทศบาลเมืองบัวขาว 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

หนา ๑๕๓ ขอ ๒๗) 

เพื่อใหมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ

และมภีูมิทัศนที่

สวยงาม 

- ปริมาณงานทานํ้า คสล.ขนาด ๔.๐๐ x

๑๒.๐๐ ม. และทางเชื่อมขนาด ๓.๐๐ x

๔.๐๐ ม. หรือพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา 

๖๐.๐๐ ตร.ม. พรอมราวระเบียงกันตก

ตามแบบเทศบาลกําหนด  

พิกัดเริ่มตน 

๑๖.๕๔๐๑๒๒,๑๐๔.๐๔๘๘๖๔ 

- - 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - จํานวน 

ทานํ้า 

ที่สรางเสร็จ 

 

มีที่พักผอน

หยอนใจและ 

มีภูมิทัศนท่ี

สวยงาม 

 

ทม.บัวขาว/

หนวยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 
๒. โครงการกอสรางลานกีฬา

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ       

ศูนยกีฬาเยาวชนเทศบาล                 

เมืองกุฉินารายณ หมูที่ ๒ 

- เพื่อใชในการ 

เลนกีฬา 

 - เพื่อใหเยาชน

หางไกล 

ยาเสพตดิ 

- ลานกีฬา ขนาดกวาง ๓๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร         

พรอมไฟฟาสองสวาง จํานวน ๔ ตน                                        

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

 

- - - ๒,๒๘๗,๐๐๐  

 

- พื้นท่ีของ

ลานกีฬาที่

สรางเสร็จ 

- ประชาชนได 

เลนกีฬาเพื่อเปน

การออกกําลังกาย 

- เยาวชนหางไกล

ยาเสพตดิ 

ทม.              

กุฉินารายณ/

หนวยงานอื่น 

แผนเดิม 

โครงการกอสรางลานกีฬา

ชุมชนพรอมไฟฟาสวาง

ครบวงจร 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

หนา ๗๘ ขอ ๗) 

เพื่อใหมีลานกีฬา

สําหรับเด็กและ

เยาวชน ประชาชน

ทั่วไปไดออกกําลัง

กายเลนกีฬา และ

จัดกิจกรรมตาง ๆ 

- จํานวน ๕ แหง ม.๑, ๒, ๓, ๙, ๑๒ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนลาน

กีฬาชุมชนท่ี

สรางเสร็จ 

ทําใหเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป

ไดออกกําลังกาย 

เลนกีฬา และมี

สถานที่จัด

กิจกรรมตาง ๆ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๓. โครงการขุดลอก          
หนองบัวขาว หมูที่ ๙ 
 

 

- เพื่อปองกัน 
น้ําทวมและ 
ภัยแลง 
- เพื่อปองกัน 
การขาดแคลน 
น้ําอุปโภคบรโิภค 

- งานขุดลอกวางเฉลี่ย ๑๔๐.๐๐ เมตร 
ยาวเฉลี่ย ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลีย่ 
๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา ๕๑,๔๕๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร
จุดเริม่ตน/จุดสิ้นสดุ 
๑๖.๕๒๔๒๖๖,๑๐๔.๐๔๖๐๖๐ 

- - - ๓,๑๗๐,๐๐๐ 

 

- ปริมาณความจุ 
ที่สามารถจไุด 

- สามารถแกไข 
ภัยแลงและน้ํา
ทวม 
- สามารถกัก 
เก็บน้ําไดมากขึ้น 

ทม.              

กุฉินารายณ/

หนวยงานอื่น 

แผนเดิม 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
หนองบัวขาวเพื่อเปน 
แหลงทองเที่ยว 
(งานขุดลอกเรียงหินดวย
กลองลวดตาขาย) หมูที่ ๙ 
 (แผนฯ ป ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ หนา ๑๕๐        

ขอ ๑๙) 

เพื่อใหมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามและ
พัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
 

-งานขุดลอก กวางเฉลี่ย ๑๔๐.๐๐ ม. 
ยาวเฉลี่ย ๑๔๗.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ 
ม. หรือปรมิาตรดินขุดไมนอยกวา 
๕๗,๙๒๖.๐๐ลบ.ม. และงานขุดลอก
ลําหวยบง กนลําหวยกวางเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. ความลาดเอยีง  
๑:๒ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
-ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ๘๘๐.๐๐ 
ลบ.ม. และงานขยายคันทางรอบหนอง 
ปริมาตรงานดินถมบดัอัดแนนตาม
มาตรฐานไมนอยกวา ๑๔,๑๖๐ ลบ.ม. 
พรอมงานปรับปรุงลาดตลิ่ง 
- กลองลวดตาขายบรรจหุินใหญไม
นอยกวา ๒,๕๓๖.๐๐ ลบ.ม. และงาน
บันไดคอนกรตี 
เสรมิเหล็กขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. 
จํานวน ๓จุดตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริม่ตน/จุดสิ้นสดุ 
๑๖.๕๒๔๒๖๖,๑๐๔.๐๔๖๐๖๐ 

- - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - พื้นท่ีที่ทําการขุด
ลอกพรอมเรียง
หิน 

หนองบัวขาวมี 
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

ทม.บัวขาว/
หนวยงานอื่น 

 



๗ 

 

 

 

 

 


