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ค าน า 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬแล้วนั้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วว่า ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชน และแก้ไขปีงบประมาณที่จะด าเนินการให้เกิดความสอดคล้อง
กับจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ  
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- ก - 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดท าและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
แผนงาน/โครงการเพ่ือน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
บึงกาฬ แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในชุมชน ได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ิมขึ้น และได้รับการประสานข้อมูลโครงการ
พัฒนาจากส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 “การแก้ไข” 
หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน ให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์
และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย เพ่ือให้ปัญหาและความต้องการของประชาชน น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ต่อไป  
 

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



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 17 67,145,000 28 270,820,000 45 337,965,000 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน  - - 

รวม - - - - - - 17 67,145,000 28 270,820,000 45 337,965,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร - - 
2.2 แผนงานการศึกษา - - 
2.3 แผนงานสาธารณสุข - - 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
1 แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2565ป ี2564

บัญชสีรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข  ครั้งที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร - - 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 17 67,145,000 28 270,820,000 45 337,965,000 

2

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ป ี2564
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเนินไผ่ ม.13 ต.ท่ากกแดง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 322 ล าดับ 172)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 13,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเนินไผ่ ม.13 ต.ท่ากกแดง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 321 ล าดับ 163)
รายละเอียดโครงการใหม่ 3,750,000 11,250,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

โนนสูงเหนือ ม.21  - บ้านไทยเสรี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 333 ล าดับ 237)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสูงเหนือ ม.21  - บ้านไทยเสรี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุขสาคร ม.4 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 173 ล าดับ 225)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 10,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุขสาคร ม.4 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 148 ล าดับ 34)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพฒันา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 148 ล าดับ 35)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพฒันา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายรอบวัดป่าด่านศรีส าราญ บ้านนางาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 159 ล าดับ 117)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 6,900,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายรอบวัดป่าด่านศรีส าราญ บ้านนางาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาสวรรค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 120 ล าดับ 310)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาสวรรค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาล เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  3,000  ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บงับด ม.7 ต.นาดง - บา้นศรีสวา่งพฒันา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 192 ล าดับ 5)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาล เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  3,000  ม. 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บงับด ม.7 ต.นาดง - บา้นศรีสวา่งพฒันา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยก้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,200 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองนอ้ย ม.11 ต.ปากคาด ซอย 95 - บา้น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 194 ล าดับ 16)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยก้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,200 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองนอ้ย ม.11 ต.ปากคาด ซอย 95 - บา้น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนม่วง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 220 ล าดับ 83)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนม่วง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ไทยประสิทธิ ์ม.11 ต.ชมุภพูร อ.ศรีวไิล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 220 ล าดับ 84)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ไทยประสิทธิ ์ม.11 ต.ชมุภพูร อ.ศรีวไิล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านโคกส าราญ ม.6 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวงาม ม.5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 220 ล าดับ 85)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกส าราญ ม.6 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวงาม ม.5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
รายละเอียดโครงการเดมิ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,900 ม. 6,210,000 6,210,000 6,210,000 6,210,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม. 1 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาแสง ม. 1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 226 ล าดับ 123)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,900 ม. 12,420,000 12,420,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม. 1 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาแสง ม. 1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สาย บก.ถ.1 - 0014  บ้านหนองจันทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. 5  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
บ้านโนนจ าปา ม. 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 226 ล าดับ 254)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 8,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.1 - 0014  บ้านหนองจันทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. 5  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
บ้านโนนจ าปา ม. 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง
รายละเอียดโครงการเดมิ

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอู่ค า ม. 7  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม ม. 5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 226 ล าดับ 127)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอู่ค า ม. 7  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม ม. 5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

10

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เซกา  - บ้านโนนส าราญ ม.7 ต.โสกก่าม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 157)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เซกา  - บ้านโนนส าราญ ม.7 ต.โสกก่าม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
รายละเอียดโครงการเดมิ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 158)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด

11

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านค าบอน ม.2 ต.น้ าจั้น อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 159)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านค าบอน ม.2 ต.น้ าจั้น อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
รายละเอียดโครงการเดมิ

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 160)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศิริพัฒน์ ม.6 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 161)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศิริพัฒน์ ม.6 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้ าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
รายละเอียดโครงการเดมิ

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 320 ล าดับ 162)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านค าสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.บึงโขงหลง - บ้านเซกาใต้ ม.10 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 279 ล าดับ 81)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.บึงโขงหลง - บ้านเซกาใต้ ม.10 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน 
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
รายละเอียดโครงการเดมิ

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 309 ล าดับ 81)
รายละเอียดโครงการใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหวัแฮต เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.3 ต.ท่าสะอาด - บ้านโนนตาผา ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 309 ล าดับ 82)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหวัแฮต เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 11,250,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ท่าสะอาด - บ้านโนนตาผา ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการเดมิ
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเนินไผ่ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.13 ต.ท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ซาง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 309 ล าดับ 83)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเนินไผ่ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ซาง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดมิ
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสิม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

พฒันา ม.10 ต.ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ- สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วัดป่าปู่กะล่อม ต.หนองบัวสิม อ.ค าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่309 ล าดับ 84)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสิม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พฒันา ม.10 ต.ทา่กกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ- สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วัดป่าปู่กะล่อม ต.หนองบัวสิม อ.ค าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 
รายละเอียดโครงการเดมิ

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศิริเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่างาม ต.หนองบัวสิม อ.ค าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่309 ล าดับ 85)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศิริเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่างาม ต.หนองบัวสิม อ.ค าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

เหตผุลการขอแก้ไข
 - แก้ไขปีงบประมาณที่จะด าเนินการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณของโครงการที่จะด าเนินการจริง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แกไ้ข คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564


