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   ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

๑. ความเป็นมาแผนการด าเนินงาน 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานและจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 



-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงานทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 มีรายละเอียดเค้าโครงการ ดังนี้ 

 
  ส่วนที๑่ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  ความเป็นมาของแผนการด าเนินงาน 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที๒่ รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ 
๒.๑  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  (ผด.๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)  
2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)  
 

 
 
 



 
-๓- 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 
-๔- 

 
๔.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. บึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕         
ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้                 
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่ างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๒  “ข้อ 
2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้ องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็ น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปี
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ  และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
    23  กันยายน  2563  
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 13                15.11% 94,500,000       55.88%
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

รวม 13               15.11% 94,500,000      56%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 5                  5.81% 1,900,000         1.12%
2.2 แผนงานการศึกษา 15                17.44% 10,430,000       6.16%
2.3 แผนงานสาธารณสุข 3                  3.48% 850,000            0.50%
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4                  4.65% 1,400,000         0.82%
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10                11.62% 2,790,000         1.64%

รวม 37               43% 17,370,000      10%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 4                  4.65% 650,000            0.38%

รวม 4                 5% 650,000           0%

                                                                                                                               ส่วนที่ 2

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ   หน้า  5

                                บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 1                  1.16% 17,000,000       10.05%
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7                  8.13% 11,750,000       6.94%

รวม 8                 9% 28,750,000      17%
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 2                  2.32% 800,000            0.47%

รวม 2                 2% 800,000           0%
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9                  10.46% 5,380,000         3.18%

รวม 9                 10% 5,380,000        3%

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ   หน้า  6



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12                13.95% 21,450,000       12.68%

รวม 12               13.95% 21,450,000      12.68%
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1                  1.16% 200,000            0.11%
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

1                 1% 200,000          0                
รวมทั้งสิ้น 86               100% 169,100,000    100%

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ   หน้า  7



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน 500,000 สถานีขนส่ง กองคลัง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบงึกาฬ   บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสาร อบจ.บงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ  

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 10,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง

บก.ถ. 1 - 0009 สายบา้นโนนสวน 3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

หม่อน ม. 5 ต.บา้นต้อง  -  บา้นค าบอน มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,550

ม. 2 ต.น้ าจัน้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,636 5,990,000 อ าเภอเซกา กองช่าง

บา้นทา่แคนงาม ม. 9 ต.หนองทุ่ม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

อ.เซกา จ.บงึกาฬ - บา้นทา่สวรรค์ ม.7 ด าเนินการไม่น้อยกว่า 9,816 

ต.ปง่ไฮ อ.เซกา จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 104 310,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง

บา้นหนองจันทร์สาคร ม. 6 ต.ศรีวิไล เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

 - บา้นนาทรายสามัคคี ม. 4 ต.นาสิงห์ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 520.00 

อ.ศรีวิไล จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  8

 แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                                บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 10,000,000 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง

บก.ถ. 1 - 0004 บ.หนองเด่ินทุ่ง - 3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

บา้นนาจาน หมู่ 4 ต าบลบุ่งคล้า พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,550 

อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 10,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง

บา้นโคกสว่าง ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - 3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

บา้นนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,550

จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 10,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง

บา้นดอนน้อย ม. 6 ต.พรเจริญ – 3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

บา้นนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภ ูอ.พรเจริญ มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,550

จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 10,000,000 อ าเภอเมืองบึงกาฬ กองช่าง

บา้นนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ –  3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จังหวัดบงึกาฬ  อบจ.บงึกาฬ

บา้นโนนจ าปา ม.6 ต.โนนสมบรูณ์ มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,550

อ.เมืองบงึกาฬ จ.บงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  9



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างลานประมูลยางพารา กว้าง 20.00 เมตร ความยาว 45.00 500,000 จังหวัดบงึกาฬ  กองช่าง

ภายในจังหวัดบงึกาฬ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ อบจ.บงึกาฬ

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 

ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

1.00 เมตร 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,000 5,730,000 จังหวัดบงึกาฬ  กองช่าง

บา้นนาสิงห ์หมู่ที่ 3 ต าบลนาสิงห ์ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บงึกาฬ

อ าเภอศรีวิไล - ทช.บก. 4064 ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ

0.50 เมตร

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ช่วงที่ 1 )ขนาดกว้าง 5 .00 เมตร 7,160,000 จังหวัดบงึกาฬ  กองช่าง

สายบา้นอูค่ า หมู่ที่ 7 ต าบลศรีวิไล - ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บงึกาฬ

บา้นหนองบวังาม หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะแบง หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกวา่ 5,000

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.50 เมต (ช่วงที่ 2 ) ขนาดกว้าง 5.00

เมตร ความยาว 1,500 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า

7,500 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  10

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 4,500 12,550,000 จังหวัดบงึกาฬ  กองช่าง

สายบา้นศรีมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลปา่แฝก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บงึกาฬ

อ าเภอพรเจริญ - บา้นทา่เชียงเครือ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 22,500 

หมู่ที่ 2 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ

จังหวัดบงึกาฬ 0.50 เมตร

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,200 11,760,000 จังหวัดบงึกาฬ  กองช่าง

สายทาง บก.ถ. 1- 0009 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บงึกาฬ

บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ด าเนินการไม่น้อยกว่า 21,000 

ต าบลบา้นต้อง - บา้นค าบอน หมู่ที่ 2 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ

ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 0.50 เมตร

รวม 13 โครงการ 94,500,000

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า 11



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 600,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

แรงงานจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือ อบจ.บงึกาฬ

แรงงานจังหวดับึงกาฬได้แก่ กิจกรรมการ

ฝึกอบรม พฒันาศักยภาพแรงงานสู่

มาตรฐานสากล

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 300,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

ประชาชนจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ อบจ.บงึกาฬ

กับประชาชนจังหวัดบงึกาฬ ได้แก่ 

กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดกิจกรรม

สนับสนุน  ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

รู้ของประชาชน ตามแนวทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ อบจ.บงึกาฬ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 600,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

อาชีพประชาชนหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีง คัดสรรกิจกรรมพฒันาชุมชนดีเด่นของ (อุดหนุน พช.) อบจ.บงึกาฬ

กจิกรรมหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ

(อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดับึงกาฬ)

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  12



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดงาน 100,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

พระราชานุเคราะหพ์ระบาทสมเด็จ โครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง (อุดหนุน อบจ.บงึกาฬ

พระเจ้าอยูห่วัและพระบรมวงศานุวงศ์ และเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสารส่ิงพมิพ ์ สนง.เกษตร)

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

รวม 5 โครงการ 1,900,000

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  13



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแก้ปญัหาการอ่าน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 150,000 โรงเรียน กองการศึกษา

การเขียนนักเรียนบกพร่อง โครงการแก้ปญัหาการอ่าน การเขียน (เงินอุดหนุน) บา้นหนองผักแว่น อบจ.บงึกาฬ

นักเรียนบกพร่อง ของโรงเรียนบ้านหนอง ต.ศรีชมภ ู

ผักแว่น ต.ศรีชมภ ูอ.พรเจริญ ฯลฯ อ.พรเจริญ

2 โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 1,000,000 ส านักงานเขต กองการศึกษา

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ (เงินอุดหนุน) พื้นที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ ประถมศึกษา

ฯลฯ บงึกาฬ

3 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 300,000 โรงเรียน กองการศึกษา

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม (เงินอุดหนุน) บา้นหนองผักแว่น อบจ.บงึกาฬ

วัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ต.ศรีชมภ ู

และวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคม อ.พรเจริญ

อาเซียน ฯลฯ

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 500,000 ส านักงานเขต กองการศึกษา

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ (เงินอุดหนุน) พื้นที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ เรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ประถมศึกษา

จังหวัดบงึกาฬ ฯลฯ บงึกาฬ

5 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 1,580,000 ส านักงานเขต กองการศึกษา

เพื่อพฒันาการอ่าน โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ (เงินอุดหนุน) พื้นที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

เพื่อพฒันาการอ่าน ฯลฯ ประถมศึกษา

บงึกาฬ

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  14

          2.2 แผนงานการศึกษา



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 150,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ผู้เรียนด้านกีฬาฟตุบอล โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ (เงินอุดหนุน) บา้นหนองผักแว่น อบจ.บงึกาฬ

ผู้เรียนด้านกีฬาฟตุบอล ฯลฯ ต.ศรีชมภ ู

อ.พรเจริญ

7 โครงการการจัดงานมหกรรมความ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 500,000 ส านักเขตพื้น กองการศึกษา

สามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ และ โครงการการจัดงานมหกรรมความ (เงินอุดหนุน) ที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สามารถทางศิลปหตัถกรรม ฯลฯ มัธยมศึกษา 

การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา เขต 21

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 2,500,000 ส านักเขตพื้น กองการศึกษา

การเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ (เงินอุดหนุน) ที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

ศึกษาจังหวัดบงึกาฬ เรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยม มัธยมศึกษา 

ศึกษาจังหวัดบงึกาฬ  ฯลฯ เขต 21

9 โครงการส่งเสริมความสามารถทาง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 250,000 ส านักเขตพื้น กองการศึกษา

ศิลปหตัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลป (เงินอุดหนุน) ที่การศึกษา อบจ.บงึกาฬ

ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า หตัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ มัธยมศึกษา 

ร่วมการแข่งขันระดับชาติ นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม เขต 21

การแข่งขันระดับชาติ ฯลฯ

10 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการงาน 500,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

ทอ้งถิน่จังหวัดบงึกาฬ มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิน่ อบจ.บงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ เช่น ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  15

ระยะเวลาการด าเนินงาน

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.2 แผนงานการศึกษา



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการพฒันาเยาวชนสู่การเรียนรู้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันา 2,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

ตลอดชีวิต เยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น อบจ.บงึกาฬ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าเอกสาร ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

12 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการจดักจิกรรม 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

วันเด็ก เช่น ค่าของรางวัล, ค่าขนม, อบจ.บงึกาฬ

ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการ

ฯลฯ

13 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 100,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน อบจ.บงึกาฬ

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ฯลฯ

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบและ กิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการจัด อบจ.บงึกาฬ

การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  16

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.2 แผนงานการศึกษา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 400,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษา

เด็กพกิาร ส าหรับศูนย์การศึกษาพเิศษ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน อบจ.บงึกาฬ

ประจ าจังหวัดบงึกาฬและหน่วยบริการ เด็กพกิาร ส าหรับศูนย์การศึกษาพเิศษ

8 อ าเภอ จังหวัดบงึกาฬ ประจ าจังหวัดบงึกาฬและหน่วยบริการ

8 อ าเภอ จังหวัดบงึกาฬ

รวม 15 โครงการ 10,430,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  17

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.2 แผนงานการศึกษา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 700,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

เชิงรุกในการปฏบิติังานจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ อบจ.บงึกาฬ

(อสม.) เชิงรุกในการปฏบิติังาน

จังหวัดบงึกาฬ  ฯลฯ

2 โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุม เพื่อเปน็ค่าใช่จ่ายในการด าเนินการตาม 100,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

ปอ้งกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุม อบจ.บงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ ปอ้งกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ

จังหวัดบงึกาฬ  ฯลฯ

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ยที่ยากไร้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ 50,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

จังหวัดบงึกาฬ ผู้ปว่ยที่ยากไร้ จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

รวม 3 โครงการ 850,000

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  18

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับผู้ด้อย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

โอกาสและผู้ปว่ยเอดส์ จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ อบจ.บงึกาฬ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยเอดส์ 

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ในการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ

ฯลฯ

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ และคนพกิาร จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ อบจ.บงึกาฬ

ผู้สูงอายุและคนพกิารเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการใหก้าร

สงเคราะหก์ารพฒันาคุณภาพชีวิต 

3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับสตรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 800,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ อบจ.บงึกาฬ

สตรีจังหวัดบงึกาฬ เพื่อเปน็การส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมในการให้

สงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชีวิตให้

กับกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดบงึกาฬ

4 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

จังหวัดบงึกาฬ โครงการสงเคราะห ์ส่งเสริมสุขภาพ อบจ.บงึกาฬ

อนามัยพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ

และบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ

รวม 4 โครงการ 1,400,000

          2.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  19

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมและโครงการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

เฉลิมพระเกยีรติ การด าเนินการหรือสนับสนุน อบจ.บงึกาฬ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ กจิกรรม

ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวย 

ความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่มาร่วมงาน

รัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ การส่งเสริมสนับ

สนุนการด าเนินงาน ระดับชุมชน และระดับ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีงระดับครัว

เรือน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ     

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

2 โครงการวันทอ้งถิน่ไทย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 40,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

โครงการวันทอ้งถิน่ไทย ได้แก่ ค่าอาหาร, อบจ.บงึกาฬ

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, 

ค่าเอกสารส่ิงพมิพ ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

TO BE  NUMBER  ONE ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน อบจ.บงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดบงึกาฬ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  20

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

ประชาชนในการปอ้งกัน  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อบจ.บงึกาฬ

ปราบปรามการทจุริต ประชาชนในการปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริต เช่น ค่าจ้างท าปา้ยรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ เปน็ต้น ฯลฯ

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 50,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

อ านาจหน้าที่ของ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ อบจ.บงึกาฬ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการ

ด ารงชีพ โดยจ่ายเปน็เงินหรือส่ิงของหรือ

การจัดบริการสาธารณะ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

6 โครงการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือชาว เพื่อใช้จ่ายในโครงการได้แก่ ค่าสมนา 200,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

บา้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ คุณวิทยากร ค่าที่พกัค่าพาหนะ อบจ.บงึกาฬ

พระเจ้าอยูห่วัและพระบรมวาศานุวงศ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

7 โครงการปอ้งกัน แก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

และปญัหาอาชญากรรมจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา อบจ.บงึกาฬ

ยาเสพติดและปญัหาอาชญากรรม

จังหวัดบงึกาฬ  ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  21

          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน อบจ.บงึกาฬ

ของจังหวัดบงึกาฬ ฯลฯ

9 โครงการอบรมกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

โครงการอบรมกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน อบจ.บงึกาฬ

เช่น  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และ

ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

10 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

ยาเสพติดจังหวัดบงึกาฬ โครงการปอ้งกันและและแก้ไขปญัหา (อุดหนุน ศตส. อบจ.บงึกาฬ

ยาเสพติดจังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ)

 

รวม 10 โครงการ 2,790,000

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  22

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการปอ้งกัน เพื่อใชเ้ปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ 50,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

และช่วยเหลือผู้ประสบภยั จัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและช่วยเหลือ อบจ.บงึกาฬ

ผู้ประสบภยั ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 

จัดท าปา้ยเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ในการ

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนใน

เทศกาลส าคัญ  ฯลฯ

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

ตีเส้นจราจร ปา้ยแนะน าแหล่งทอ่งเที่ยว ตามโครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร อบจ.บงึกาฬ

และอาณัติสัญญาณต่างๆ ด้านการจราจร ตีเส้นจราจร ปา้ยแนะน าแหล่งทอ่งเที่ยว

อาณัติสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ

3 โครงการอบรมด้านการปอ้งกันและ เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

บรรเทาสาธารณภยั โครงการต่างๆ ที่เกีย่วเนื่องกับการ อบจ.บงึกาฬ

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น 

โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปอ้งกันและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั ฯลฯ

          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  23

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรวบรวมและก าจัดขยะอันตราย เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและ 100,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

ของจังหวัดบงึกาฬ จ้างเหมาน าขยะอันตราย จาก อปท. อบจ.บงึกาฬ

ในเขตจังหวัดบงึกาฬไปก าจัด ณ สถาน

ที่ที่เหมาะสมตลอดจนเปน็ค่าใช้จ่ายใน

สถานที่รวบรวมขยะอันตราย และ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

รวม 4 โครงการ 650,000

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  24



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 17,000,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

"วันยางพาราจังหวัดบงึกาฬ" โครงการ "วันยางพาราจังหวัดบงึกาฬ" อบจ.บงึกาฬ

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราเพิ่มขีดความสามารถทั้ง

ด้านการผลิตและการค้า  ฯลฯ

รวม 1 โครงการ 17,000,000

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

          4.1 แผนงานการพาณิชย์
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว และกีฬา

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  25



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

จังหวัดบงึกาฬ แข่งขันกีฬาชายหาดจังหวัดบงึกาฬ เช่น อบจ.บงึกาฬ

ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง 

ค่าเช่า ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกสอน 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กและเยาวชน กีฬาภาคฤดูร้อนส าหรับเด็กและเยาวชน อบจ.บงึกาฬ

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าเอกสาร ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

3 โครงการฝึกอบรมด้านนันทนาการและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 50,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

การออกก าลังกาย ด้านนันทนาการและการออกก าลังกาย อบจ.บงึกาฬ

เช่น ค่าเช่า ค่าเตรียมสนามแข่งขัน 

ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 4,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาส าหรับประชาชน นักเรียน สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ อบจ.บงึกาฬ

นักศึกษา และเยาวชน มหกรรมแข่งขัน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ

กีฬาชิงแชมป ์จังหวัดบงึกาฬ เยาวชน มหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป ์

จังหวัดบงึกาฬ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน

ฯลฯ

พ.ศ. 2564

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว และกีฬา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  26

          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขัน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 4,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

กีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา และ อบจ.บงึกาฬ

ส าหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ส าหรับ

เยาวชนในเขตจังหวัดบงึกาฬ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  เยาวชน

เช่น ค่าสถานทีจ่ดังาน ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง

ฯลฯ

6 โครงการวันสถาปนาจังหวัดบงึกาฬ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ วันสถาปนาจังหวัดบงึกาฬเพื่อส่งเสริม อบจ.บงึกาฬ

การทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ   

การจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ทอ่งเที่ยว จังหวัดบงึกาฬ ฯลฯ

7 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 3,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

จังหวัดบงึกาฬ การทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ เช่น อบจ.บงึกาฬ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ 

การฝึกอบรมประชุมสัมมนากาทอ่งเที่ยว

การจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ  ฯลฯ

รวม 7 โครงการ 11,750,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  27

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว และกีฬา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก าจัดผักตบชวาและ เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 600,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

วัชพชืในแหล่งน้ า โครงการก าจัดผักตบชวา และวัชพชื อบจ.บงึกาฬ

ในแหล่งน้ าสาธารณะในจังหวัดบงึกาฬ

ซ่ึงได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

2 โครงการที่เกีย่วเนื่องกับการส่งเสริม เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

การอนุรักษแ์ละการบ ารุงรักษา กิจกรรม/โครงการที่เกีย่วเนื่องกับการ อบจ.บงึกาฬ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ ์และการบ ารุง

รักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ

รวม 2 โครงการ 800,000

พ.ศ. 2564
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          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน หรือ 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

ด้านดนตรีพื้นบา้น อบรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ อบจ.บงึกาฬ

การแสดงดนตรีพื้นบา้น เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

2 โครงการจัดท าข้อมูลด้านการกีฬา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท า 30,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ข้อมูลด้านการกีฬา การศึกษาศาสนา อบจ.บงึกาฬ

และวัฒนธรรม เช่น ค่าจ้างท าระบบ

ฐานข้อมูล ค่าเอกสาร ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมงานบญุผะเหวด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงาน 600,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

เทศน์มหาชาติบงึกาฬ งานประเพณี บญุผะเหวด เทศน์มหาชาติบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

สองฝ่ังโขง งานประเพณีสองฝ่ังโขง เช่น ค่ารับรอง 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 1,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

วันมุทติาจิตและวันส าคัญทางศาสนา  ประเพณีทอ้งถิน่วันมุทติาจิตและ อบจ.บงึกาฬ

วันส าคัญทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ 1,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริม อบจ.บงึกาฬ

อนุรักษศิ์ลปะและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

การละเล่นพื้นบา้น ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  29
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       6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
          6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ัฒนธรรมและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 800,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

ประเพณีลอยกระทง อนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณี อบจ.บงึกาฬ

ลอยกระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร 

ฯลฯ

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน 150,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

ประเพณีสงกรานต์แสดง มุทติาจิต วัฒนธรรมทอ้งถิน่ประเพณีสงกรานต์ อบจ.บงึกาฬ

ผู้สูงอายุ แสดงมุทติาจิตผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรอง 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

8 โครงการสืบสานอนุรักษว์ัฒนธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน 1,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

งานประเพณีแหน่้ าจัน้สรงน้ า อนุรักษว์ัฒนธรรมงานประเพณีแห่ อบจ.บงึกาฬ

หลวงพอ่พระใหญ่จังหวัดบงึกาฬ น้ าจัน้ทรงน้ าหลวงพอ่พระใหญ่

จังหวัดบงึกาฬ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร

ฯลฯ

9 โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด าเนิน 600,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

จริยธรรมเชิงปฏบิติัการ งานโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม อบจ.บงึกาฬ

จริยธรรมเชิงปฏบิติัการ อบรมคุณธรรม

จริยธรรม บรรพชาอุปสมบทหมู่ภาค

ฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี แก่เด็ก 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ

รวม 9 โครงการ 5,380,000
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองกิจการสภา

ดูงานคณะผู้บริหารทอ้งถิน่ และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิน่ อบจ.บงึกาฬ

สมาชิกสภาทอ้งถิน่ ข้าราชการและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การ

จังหวัดบงึกาฬ (กองกิจการสภา) บริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ และบคุคลที่

เกีย่วข้อง ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า

สถานที่ เปน็ต้น

2 โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม 100,000 จังหวัดบงึกาฬ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการฝึกอบรมควบคุมภายในส าหรับ อบจ.บงึกาฬ

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบงึกาฬ เพื่อพฒันาบคุลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬใหม้ี

ความรู้ความสามารถที่จะควบคุมความ

เส่ียงในการปฏบิติังานได้ เพื่อเบกิค่าใช้

จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าสมนา

คุณวิทยากร,ค่าเบี้ยเล้ียง,ค่าพาหนะ,

ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,

ค่าเช่าสถานที่,ค่าส่ิงพิมพ์,ค่าอุปกรณ์และ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
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พ.ศ. 2563



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิน่และ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 18,000,000 จังหวัดบงึกาฬ กองกิจการสภา

สมาชิกสภาทอ้งถิน่  (กองกิจการสภา) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร อบจ.บงึกาฬ

ส่วนจังหวัดบงึกาฬ เช่น ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานเลือกต้ัง ค่าใช้จ่าย

ในการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเลือกต้ัง

ระดับอ าเภอและจังหวดั ค่าใช้จ่ายในการ

ประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายใน

การอบรมสัมมนาผู้ปฏบิติังานเลือกต้ัง

และผู้สมัครรับเลือกต้ัง  ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

4 โครงการอบรมสัมมนาและดูงาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,000,000 จังหวัดบงึกาฬ ส านักปลัด

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบคุลากร สัมมนาและดูงานของคณะผู้บริหาร อบจ.บงึกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ" ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬและบคุคล

ที่เกีย่วข้อง ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าเบี้ยเล้ียงค่า พาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

ค่าเช่าสถานที่ เปน็ต้น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  32
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          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองแผนฯ

เทคนิคการจัดท า ทบทวน และแก้ไข ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการเทคนิคการ อบจ.บงึกาฬ

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ จัดท า ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียน

การก าหนดตัวชี้วัด และการจัดท า แปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ การก าหนดตัว

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ชี้วัด และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ ปงีบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต

จังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 500,000 จังหวัดบงึกาฬ กองแผนฯ

นอกสถานที่ของคณะกรรมการ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นอก อบจ.บงึกาฬ

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ สถานที่ของคณะกรรมการจัดท าแผน

ติดตาม และประเมินผลแผนพฒันา พฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการติดตาม

ทอ้งถิน่ คณะผู้บริหารข้าราชการและ และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ 

จังหวัดบงึกาฬ พนักงานจ้าง อบจ.บงึกาฬ 

7 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก 150,000 จังหวัดบงึกาฬ กองคลัง

งานเกีย่วกับการบริหาร และการเพิ่ม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกีย่วกับ อบจ.บงึกาฬ

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ใหแ้ก่ การบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง จัดเก็บรายได้ใหแ้ก่ ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
และพนักงานจ้าง อบจ.บงึกาฬ ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  33

พ.ศ. 2564

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการประชุมสัมมนาการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

จัดท าแผนพฒันาการศึกษาของ สัมมนาการจัดท าปรับปรุงแผนพฒันา อบจ.บงึกาฬ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

9 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 100,000 จังหวัดบงึกาฬ กองช่าง

ศึกษาดูงาน ของข้าราชการ และ สัมมนาและทศันศึกษาดูงานของ อบจ.บงึกาฬ

พนักงานจ้าง กองช่าง อบจ.บงึกาฬ ข้าราชการและพนักงานจ้างกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

ได้แก่ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเล้ียง

ฯลฯ

10 โครงการจัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 400,000 จังหวัดบงึกาฬ กองแผนฯ

ระดับจังหวัด จัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ระดับจังหวัด อบจ.บงึกาฬ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าถ่ายเอกสารส่ิงพมิพ ์ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

11 โครงการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 จังหวัดบงึกาฬ กองแผนฯ

ระดับจังหวัด ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดับจังหวัด อบจ.บงึกาฬ

โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ฯลฯ

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  34

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 300,000 จังหวัดบงึกาฬ กองแผนฯ

แผนชุมชน และการสร้างเครือข่าย ฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้แผนชุมชน อบจ.บงึกาฬ

ระดับจังหวัด และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด 

ฯลฯ

รวม 12 โครงการ 21,450,000

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  35



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมัคคุ 200,000 จังหวัดบงึกาฬ กองการศึกษาฯ

เทศก์น้อย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง อบจ.บงึกาฬ

และเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร ค่าปา้ย

ประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

รวม 1 โครงการ 200,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  36

          8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
       8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอีห้นังสังเคราะห ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอีห้นังสังเคราะห์ 27,300 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ส าหรับพนักงานนั่งท างาน ส าหรับพนักงานนั่งท างาน จ านวน 7 อบจ.บงึกาฬ

ตัวๆ ละ 3,900 บาท ฯลฯ

2 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดละเอียด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าลาย 26,300 อบจ.บงึกาฬ กองกิจการสภาฯ

เอกสารแบบตัดละเอียด  จ านวน 1 อบจ.บงึกาฬ

เคร่ืองๆ ละ 26,300 บาท ฯลฯ

3 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 20 ช่อง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ตู้เก็บเอกสาร 14,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ขนาด 20 ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆ อบจ.บงึกาฬ

ละ 3,500 บาท  ฯลฯ

4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ตู้เก็บเอกสาร 5,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ขนาด 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ๆ อบจ.บงึกาฬ

ละ 5,000 บาท  ฯลฯ

5 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,500 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

4 ฟตุ ชนิดบานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท ฯลฯ

6 ตู้เกบ็เอกสาร ชนดิบานเล่ือนกระจก 5 ฟตุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ชนิดบานเล่ือนกระจก 5 ฟตุ (จ านวน อบจ.บงึกาฬ

2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท) ฯลฯ

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  37

                                บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผด.02/1

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 16,500 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

บานเปิด  จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท อบจ.บงึกาฬ

ฯลฯ

8 โต๊ะท างานขนาด 5 ฟตุ พร้อมกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 7,500 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

5 ฟตุ พร้อมกระจกส าหรับข้าราชการ อบจ.บงึกาฬ

ในการปฏบิติังาน (จ านวน 1 โต๊ะๆ 

ละ 7,500 บาท)  ฯลฯ

9 ถังน้ า (แบบไฟเบอร์กลาส) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ถังน้ า (แบบไฟ 24,900 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

เบอร์กลาส) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 3 ถังราคาถังละ 8,300 บาท

ฯลฯ

10 โทรศัพทร์ะบบตู้สาขา Cloud PBX เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรศัพท ์ระบบตู้ 150,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ภายในส านักงาน สาขา Cloud PBX ภายในส านักงาน อบจ.บงึกาฬ

ราคา 150,000 บาท 

11 กล้องส าหรับบนัทกึภาพเพื่อใช้ในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องส าหรับ 55,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ประชาสัมพนัธ์ บนัทกึภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ อบจ.บงึกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 55,000 บาท ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  38

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 เลนส์กล้องส าหรับบนัทกึภาพเพื่อใช้ใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเลนส์กล้องส าหรับ 40,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

การประชาสัมพนัธ์ บนัทกึภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ อบจ.บงึกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 40,000 บาท ฯลฯ

13 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ประมวลผล แบบที่ 2 ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาด อบจ.บงึกาฬ

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (จ านวน 1 

เคร่ืองๆ ละ 30,000) ฯลฯ

14 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ส าหรับงานประมวลผล โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท 

15 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 อบจ.บงึกาฬ  หน่วยตรวจสอบ

ส าหรับงานประมวลผล   โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ืองๆ ภายใน

ละ 22,000 บาท ฯลฯ อบจ.บงึกาฬ

16 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

งานประมวลผลแบบที่ 1 ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาด อบจ.บงึกาฬ

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ืองๆละ 22,000  ฯลฯ

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 7,500 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

พร้อมติดต้ัง ถังหมึกพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม อบจ.บงึกาฬ

(Ink Tank Printer) ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

( จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 7,500 บาท ) 

18 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 15,000 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

หรือ LED สี Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี อบจ.บงึกาฬ

( จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 15,000 บาท )

19 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ 8,600 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ อบจ.บงึกาฬ

(Ink Tank Printer) (จ านวน 2 

เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท) 

20 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 8,900 อบจ.บงึกาฬ ส านักปลัดฯ 

ชนิด Network แบบที่ 1 หรือ LED ขาวด าชนิด Network อบจ.บงึกาฬ

แบบที่1 (28 หน้า/นาท)ี (จ านวน 1 

เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท )  ฯลฯ

21 โทรศัพทม์ือถือ เพื่อจัดซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ านวน 1 10,000 อบจ.บงึกาฬ กองแผนฯ

เคร่ือง ส าหรับใช้ในการติดต่อประสาน อบจ.บงึกาฬ

งานราชการระหว่างคณะกรรมการ

พฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 

ฯลฯ

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  40
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,500 อบจ.บงึกาฬ กองแผนฯ

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก พมิพ ์ อบจ.บงึกาฬ

(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ฯลฯ

23 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ 2,600 อบจ.บงึกาฬ กองแผนฯ

(18 หน้า/นาท)ี LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 1 เคร่ือง ฯลฯ

24 เก้าอีเ้ลคเชอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอีเ้ลคเชอร์ 40,000 อบจ.บงึกาฬ กองคลังฯ

จ านวน 50 ตัวๆละ 800 บาท ฯลฯ อบจ.บงึกาฬ

25 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  แบบ 2 5,500 อบจ.บงึกาฬ กองคลังฯ

บาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 5,500 บาท อบจ.บงึกาฬ

ฯลฯ

26 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 30,000 อบจ.บงึกาฬ กองคลังฯ

หรือ LED ขาวด า ชนิด network อบจ.บงึกาฬ

แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)ี จ านวน 2

เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

ฯลฯ

27 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 12,500 อบจ.บงึกาฬ กองคลังฯ

ขนาด 800 VA ราคา จ านวน 5 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

เคร่ืองละ 2,500 บาท ฯลฯ

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  41



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 46,000 อบจ.บงึกาฬ กองพสัดุ

ส าหรับงานประมวลผล All In One ส าหรับงานประมวลผล และทรัพย์สิน

จ านวน 2 เคร่ือง ฯลฯ อบจ.บงึกาฬ

29 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 94,000 อบจ.บงึกาฬ กองการศึกษาฯ

แบบแยกส่วน จ านวน 2 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

เคร่ืองละ 47,000  บาท ขนาด

36,000 บทียีู  ฯลฯ

30 ชุดเคร่ืองเสียงประชาสัมพนัธ์ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงที่ใช้ประชาสัมพนัธ์ 335,000 อบจ.บงึกาฬ กองการศึกษาฯ

250 500 คน จ านวน 1 ชุด    อบจ.บงึกาฬ

ฯลฯ

31 เก้าอีท้ างาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างานแบบ 15,600 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ล้อเล่ือน จ านวน 4 ตัว ตัวละ 3,900 บาท อบจ.บงึกาฬ

ฯลฯ

32 เก้าอีท้ างาน (ใช้ในหอ้งประชุม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน 34,500 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ส าหรับใช้ในหอ้งประชุมกองช่าง อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 23 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ฯลฯ

33 เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 51,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บทียีู อบจ.บงึกาฬ

 จ านวน   3 เคร่ือง เคร่ือง ละ 

17,000 บาท  ฯลฯ

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  42



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 ตู้เก็บเอกสาร บานกระจก  2 ชั้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบาน 25,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

(ขนาด 4 ฟตุ) กระจก 2 ชั้น (ขนาด 4 ฟตุ)  อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 5 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท

35 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 45,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ขนาด 5 ฟตุ กระจก ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 5 ตัว อบจ.บงึกาฬ

ตัวละ 9,000 บาท

36 โต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม 6 42,500 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ที่นั่ง ส าหรับใช้ในหอ้งประชุมกองช่าง อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 5 ตัว ตัวละ 8,500 บาท 

37 โต๊ะหมู่บชูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 7,500 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

จ านวน 1 ชุด อบจ.บงึกาฬ

38 ชุดทดสอบคอนกรีต  (SLUMP  TEST)  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดทดสอบคอนกรีต 6,500 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ (SLUMP TEST) พร้อมอุปกรณ์  อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 1 ชุด

39 แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปนู เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือแบบเหล็กเก็บ 25,500 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ตัวอย่างลูกปนู จ านวน 3 ชุด อบจ.บงึกาฬ

40 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 14,100 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด อบจ.บงึกาฬ

3,000 ANSI Lumens ส าหรับใช้ใน

หอ้งประชุมกองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  43

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 เคร่ืองเสียง พร้อมชุดล าโพงเคร่ืองเสียง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียง พร้อม 13,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ชุดล าโพงเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในหอ้ง อบจ.บงึกาฬ

ประชุมกองช่าง จ านวน 1 ชุด

42 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดไมค์ประชุม 38,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ไร้สาย จ านวน 16 ตัว ส าหรับใช้ ใน อบจ.บงึกาฬ

หอ้งประชุมกองช่าง 

43 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 9,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

44 กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 32 เทา่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องระดับขนาด 40,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ก าลังขยาย 32 เทา่ จ านวน 1 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

45 ล้อวัดระยะทาง  แบบธรรมดา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 16,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

แบบธรรมดา จ านวน 2 ชุด อบจ.บงึกาฬ

ชุดละ 8,000 บาท   

46 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 34,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ อบจ.บงึกาฬ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 

เคร่ือง เคร่ืองละ 17,000 บาท 

พ.ศ. 2564

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ประมวลผล แบบที่ 2 ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ อบจ.บงึกาฬ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จ านวน 1 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 30,000 บาท    

48 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ 6,300 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ส าหรับกระดาษขนาด A3 ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ อบจ.บงึกาฬ

กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 6,300 บาท 

49 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ 12,900 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

หมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer) ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ(์Ink อบจ.บงึกาฬ

Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 4,300 บาท

50 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 17,400 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

เคร่ืองละ 5,800 บาท 

51 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาด 7,400 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง อบจ.บงึกาฬ

เคร่ืองละ 3,700 บาท 

รวม 51 โครงการ 1,615,300

       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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