




   ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑. ควำมเป็นมำแผนกำรด ำเนินงำน 
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  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 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. ๒๕๖5  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานและจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

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

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
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”  
 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำร ดังนี้ 

 
  ส่วนที๑่ บทน ำ ประกอบด้วย 

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

ส่วนที๒่ รำยละเอียดบัญชีโครงกำรพัฒนำ กิจกรรม งบประมำณ 
๒.๑  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  (ผด.๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)  
2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 



-๔- 
 

 
๔.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

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

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



-5- 
ค ำน ำ 

 
  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
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๒  “ข้อ 2๗  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่”   

 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปี
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ  และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       ตุลาคม  2564  

 
 

 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 
 

เรื่อง           หน้ำ 
 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ 
 ความเป็นมาของแผนการด าเนินงาน        ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        3  
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  รำยละเอียดบัญชีโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและ งบประมำณ 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม   (ผด.0๑)       ๕ - 6 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)     
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       7 – 23 
    1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการเกษตร 24 
     2.2 แผนงานการศึกษา            25 – 26 
     2.3 แผนงานสาธารณสุข          27 - 28  
     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        29 – 32 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                  33 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 
     4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       34 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.1 แผนงานการเกษตร          35  
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน          36 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ           37 – 38 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป          39 - 41 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด. 02/1)          42 – 44 
 8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      8.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ          45 

 
 

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



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 82                50.92% 218,475,600     85.55          กองช่าง

รวม 82               50.92% 218,475,600    85.55         
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 1                  0.61% 1,500,000         0.59            ส านักปลัดฯ
2.2 แผนงานการศึกษา 8                  4.90% 2,900,000         1.14            กองการศึกษาฯ
2.3 แผนงานสาธารณสุข 6                  3.7% 17,300,000       6.77            กองสาธารณสุข
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13                7.97% 4,650,000         1.82            ส านักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์

รวม 28               17.18% 26,350,000      10.32         
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3                  1.84% 750,000            0.29            ส านักปลัดฯ

รวม 3                 1.84% 750,000           0.29           
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6                  3.68% 1,850,000         0.72 กองการศึกษาฯ

รวม 6                 3.68% 1,850,000        0.72

                                บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ
                                                                                                                               ส่วนที่ 2

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 5



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5.1 แผนงานการเกษตร 3                  1.84% 600,000            0.23            ส านักปลัดฯ
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 1                  0.61% 100,000            0.04            ส านักปลัดฯ

รวม 4                 1% 700,000           0.27
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7                  4.29% 3,250,000         1.27            กองการศึกษาฯ

รวม 7                 4.29% 3,250,000        0.23           
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ครุภณัฑ์ส านักงาน) 21                12.88% 620,150            0.24 ส านักปลัดฯ/กองยุทศาสตร์ฯ/ส านักเลขาฯ

รวม 31               19.01% 2,710,150        1.27           
ยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2                  1.22% 1,300,000         0.51            ส านักปลัดฯ

รวม 2                 1.22% 1,300,000        0.51           
รวมทั้งสิ้น 163             100% 255,385,750    100            

 ส านักปลัดฯ/
กองยทุธศาสตร์/

หน่วยตรวจสอบภายใน /
กองพสัดุฯ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10                6.13% 2,090,000         0.82            

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 6



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย บ.นาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง          
อ.พรเจริญ - บ้านค านาดี ม.1 ต.ค านาดี      
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 321 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,605.00 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.พรเจริญ 
จ.บึงกาฬ

-
อ.เมืองบึงกาฬ 

จ.บึงกาฬ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ. สุขส าราญ ม. 2 ต.หนองเลิง -         
บ.โนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน :  กว้าง 5 ม. ยาว 915 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,575 ตร.ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

2900000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย บ.ศรีวิไล
 ม.5 ต.นากั้ง - ม.14 บ.ห้วยน้ าค า            
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.ปากคาด
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ.หนองจันทร์สาคร ม.6 ต.ศรีวิไล      
อ.ศรีวิไล - บ. โนนสา ม.2 ต.โคกก่อง         
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน :กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อศรีวิไล 
จ.บึงกาฬ

-
อ.เมืองบึงกาฬ 

จ.บึงกาฬ

2

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

5000000
งบข้อบัญญัติ 65

อบจ.บึงกาฬ      กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

                                บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ แบบ ผด.02
 แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบงึกำฬ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบงึกำฬ  อ ำเภอเมืองบงึกำฬ  จังหวัดบงึกำฬ
       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 7



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

-
อ.ศรีวิไล
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.นาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ -          
บ.นาเจริญ ม.1 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  
 จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม.ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

2250000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.น้ าจั้น ม.1 ต.น้ าจั้น อ.เซกา - 
บ.นาแสง ม.1 ต.นาแสง  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ข้ามล าห้วยซาว ตอนบน บ. โคกสว่าง ม. 6 
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน :  กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

2250000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.บะยาวใต้ ม.10 ต.หนองยอง          
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ - บ.ยางชุม ม.10      
ต.นาทับไฮ  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

   อ.ปากคาด   
   จ.บึงกาฬ     

     -         
  อ.รัตนวาปี   
จ.หนองคาย

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.โนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา - 
บ.สายปัญญา ม.8 ต.เซกา  อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม.ยาว321 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 1,605  ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

    อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 8



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ซ่อมกอก ม.3 ต.ซาง อ.เซกา 
จ.บึงกาฬ - บ.โคกก่อง ม.5 ต.หนองทุ่ม 
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

 ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 321.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,605.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

    อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ไคสี ม.5 ต.ไคสี - บ.โนนสว่าง ม.1    
 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 913 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,565 ตร.ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

2875000
งบข้อบัญญัติ 65

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ. ถ้ าเจริญ ม.1 ต.ถ้ าเจริญ -             
 บ. แสงอรุณ ม.7 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย       
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

   อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง  
 อ.เซกา - บ. นาค าแคนพัฒนา ม.6 
ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

500000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

-
อ.ศรีวิไล
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงสว่าง ม.6  - ถ้ าผาเจีย บ. ดงชมภู
 ม.7  ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

   อ.บึงโขงหลง 
  จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง  -  
บ.โนนสะแบง ม.2 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

   อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 9



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ไทยเจริญ ม.3 ต.ท่าดอกค า 
อ.บึงโขงหลง - บ.บ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม 
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ

-
อ.เซกา

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ทรายทอง ม.13 ต.โนนสมบูรณ์ -
บ.โคกสว่าง ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ 
 จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 480 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บึงกาฬ

1500000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.สมประสงค์ ม.12 ต.หอค า -
 บ.หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ
 จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 6 ม.ยาว 740 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,440 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

2790000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.โนนยางค า ม.7 ต.บ้านต้อง - 
บ.ไทยเสรี ม.13 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 321 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,605 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.  ตามแบบแปลน
 อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

    อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.โนนจ าปา ม. 5 ต.โนนสมบูรณ์
 อ.เมืองบึงกาฬ - บ.หนองจันทร์ ม. 5
 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

 ปริมาณงาน :  กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.บึงกาฬ

2490000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

-
อ.ศรีวิไล
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 10



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.แสนส าราญ ม.10  ต.บึงกาฬ - 
บ.ดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 439 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,195 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
 ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

1,375,000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.สามหนอง ม.9 ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ -  บ.ท่าหายโศก ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ 
จ.หนองคาย

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

    อ.โซ่พิสัย    
   จ.บึงกาฬ     

     -     
 อ.เฝ่าไร่    
 จ.หนองคาย

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.สุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง - 
บ.หนองไฮ ม.8 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5  ม.  ยาว 696 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,480 ตร.ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บึงกาฬ 

2,195,000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

26 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล าห้วยซาว ตอนบน บ.โคกสว่าง   
 ม.6 ต.นาสวรรค์ -บ.เหล่าถาวร ม.6 
ต.วิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ขนาดช่องกว้าง3.00 x 
2.70 ม. ยาว 6.00 ม.  จ านวน 4 ช่อง 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ.ใหม่ศรีชมภูเส้นหัวแฮม ม.7 ต.ป่าแฝก
 อ.พรเจริญ -บ.โนนตาผา ม.12 ต.ป่งไฮ      
 อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 318 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,590.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 ม ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

   อ.พรเจริญ   
    จ.บึงกาฬ    

      -    
 อ.เซกา

  จ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 11



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ บ้าน
โนนจ าปา ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 3,700 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
18,500 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม. หรือเฉล่ียตามสภาพพื้นที่

9,990,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

28 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายแยก
ทางหลวง 212 บ.บุ่งคล้าทุ่ง ม.2  -         
บ.นาจาน ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 
725 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ  

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

    อ.บุ่งคล้า    
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ.หนองหมู ม. 5 ต.หนองเลิง -
บ.ดอนปอ ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5  ม. ยาว 513 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,565 ตร.ม. ตามแบบแปลน             
อบจ.บึงกาฬ  

1,875,000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ.ห้วยทราย ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย  
 จ.บึงกาฬ - สะพานข้ามห้วยสงคราม         
 บ.เหล่าสมบูรณ์ ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้        
 อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร

ปริมาณงาน : กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 
725 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,450 ตร.ม. ตามแบบแปลน
อบจ.บึงกาฬ 

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    

      -        
    อ.บ้านม่วง  
  จ.สกลนคร

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

27

          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดาลบังบด ม.7 ต.นาดง - 
บ้านศรีสว่างพัฒนา ม.1 ต.สมสนุก  
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
15,000 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 ม. หรือเฉล่ียตามสภาพพื้นที่

8,170,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

  อ.ปากคาด  
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 12



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

35 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง 
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านโนนงาม หมู่ 11 ต าบล
โสกก่าม อ าเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ 
หมู่ 6 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร         
ยาว 25 เมตร ไม่มีทางเท้า

2,100,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เซกา
    จ.บึงกาฬ    
      -           
 อ.บึงโขงหลง   

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

34 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดกว้าง  
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านพูนผล  หมู่ 5      
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ กับ 
บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ 5  ต าบลศรีชมภู     
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร       
ยาว 36 เมตร  ไม่มีทางเท้า

4,070,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสุขสาคร ม.4 
ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวการจราจร กว้าง 5 ม. 
ความยาว 3,500 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม. หรือเฉล่ีย
ตามสภาพพื้นที่

9470000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายรอบวัดด่านศรีส าราญ บ้านนางาม ม.5 
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวการจราจร กว้าง 5 ม. 
ความยาว 2,520 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม. หรือเฉล่ีย
ตามสภาพพื้นที่

6,900,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

36 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง 
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านโนนสวนปอ  หมู่ 6    
 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง           
 กับ บ้านหนองปะต่าง หมู่ 4 ต าบลโสกก่าม  
 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร         
ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า

1,830,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.บึงโขงหลง
    จ.บึงกาฬ    
      -           

 อ.เซกา
   จ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 13



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ 13 ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ 9
ต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 820 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,100  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,248,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.ปากคาด
    จ.บึงกาฬ    
      -         
อ.เมืองบึงกาฬ 

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าเจริญ หมู่ 12 ต าบลบัวตูม 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง
หมู่ 1 ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่  
จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,090 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,450  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,989,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    
      -          

อ.เฝ้าไร่
   จ.หนองคาย

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ 11 
ต.บ้านต้อง อ าเภอเซกา  - บ้านค าแคน
พัฒนาหมู่ 6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,155 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,775 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
 0.50ม.

3,205,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เซกา
    จ.บึงกาฬ    
      -           

 อ.ศรีวิไล
   จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ต าบลบึงกาฬ - 
 บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ต าบลวิศิษฐ์       
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
5,000 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง
กว้างเฉล่ียข้างละ 1 ม.

3,728,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโชคชัย หมู่ 6 ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาทอง
 หมู่ 6 ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ    
 จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ  
0.50 เมตร

2,760,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 14



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 สายบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ 21 - บ้านไทยเสรี 
หมู่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 700 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,50 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

1,936,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

     อ.เซกา     
  จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

44 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองจันทร์ หมู่ 5 ต าบลศรีวิไล  
อ าเภอศรีวิไล - บ้านก าแพงเพชร หมู่ 5   
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,440 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,000,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.ศรีวิไล
    จ.บึงกาฬ    
      -         
อ.เมืองบึงกาฬ 

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านไคสี  หมู่ 5 ต าบลไคสี - 
บ้านโนนสว่างหมู่ 1 ต าบลโนนสว่าง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,325 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,745,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสุขสาคร หมู่ 4 ต าบลดอนหญ้านาง
 -บ้านนางาม หมู่ 5 ต าบลศรีส าราญ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
 ระยะทาง 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,035,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต าบลบึงกาฬ - 
บ้านโนนสา หมู่ 2 ต าบลโคกก่อง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
 ระยะทาง 1,300 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,500  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้าง
ละ 
0.50 ม.

3,632,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 15



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพัฒนา หมู่ 3 ต าบลดอนหญ้านาง  -
บ้านนาทอง หมู่ 6 ต าบลหนองหัวช้าง
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,050 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,250 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,897,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

49 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปิยะชน หมู่ 11 ต าบลหนองทุ่ม - 
บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,135 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,675 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,150,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

     อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บก.ถ.1 - 0004 บ้านหนองเด่ินทุ่ง 
หมู่ 3ต.หนองเด่ิน - บ้านนาจาน หมู่ 4 
ต.บุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
 ระยะทาง 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500.00  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้าง
ละ 0.50 เมตร

3,035,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.บุ่งคล้า    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ 2 ต าบลนาสะแบง
 อ าเภอศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ 4 
ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
 ระยะทาง 1,080 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,400 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,998,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.ศรีวิไล    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพธิ์ หมู่ 2 ต าบลศรีชมภู
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านสมสนุก 
หมู่ 4  ต.สมสนุก อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,355 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,775  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,737,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    
      -         
อ.ปากคาด
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 16



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านทรายทอง หมู่ 5 ต าบลนาสิงห์  - 
ถ้ าน้อยน้ าทิพย์ ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,145 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,725 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,177,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.ศรีวิไล    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอู่ค า หมู่ 7 ต าบลศรีวิไล  -
บ้านหนองบัวงาม หมู่ 5 ต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,136 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,152,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.ศรีวิไล    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ 11
ต าบลปากคาด  อ าเภอปากคาด -          
บ้านสรรเสริญ หมู่ 9 ต าบลหนองเลิง     
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,124 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,620  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,100,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.ปากคาด
    จ.บึงกาฬ    
      -         
อ.เมืองบึงกาฬ

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
 สายบ้านโนนจ าปา หมู่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์
  อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ หมู่ 
5 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,808,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เมืองบึงกาฬ
    จ.บึงกาฬ    
      -         

อ.ศรีวิไล
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 - บ้านไทยเสรี 
 หมู่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา           
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,115 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,575  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,095,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

     อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 17



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านหนองยอง หมู่ 4 ต าบลหนองยอง -
 บ้านดาลบังบด หมู่ 7 ต าบลนาดง        
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,142 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,710  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,150,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.ปากคาด  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางาม หมู่ 5 ต าบลศรีส าราญ  -
บ้านโนน หมู่ 3 ต าบลศรีชมภู อ าเภอพร
เจริญจังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

2,760,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนป่าบาก หมู่ 6 ต าบลบัวตูม - 
บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ต าบลหนองพันทา 
อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 650 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,250  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

1,799,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหมู
 หมู่ 5 ต าบลหนองเลิง - บ้านดอนปอ หมู่ 5
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 670 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

1,865,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสูง  หมู่ 3 - บ้านไทยเสรี หมู่ 13 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 955 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,775 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

2,657,500
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

     อ.เซกา     
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 18



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
 สายบ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต าบลดอนหญ้านาง
 -บ้านดงเสียด หมู่ 1 ต าบลศรีชมภู      
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,760,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนน้อย หมู่ 6 ต าบลดอนหญ้านาง
 - บ้านนาสาร หมู่ 6 ต าบลศรีชมภู 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,155 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,775 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,205,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสะแบง หมู่ 1 ต าบลนาสะแบง  -
 บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ 6 ต าบลนาแสง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,153 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,765 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 เมตร

3,180,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.ศรีวิไล    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงสาร หมู่ 6 ต าบลซาง  - บ้านโคกก่อง
 หมู่ 5 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,120 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,600 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,097,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.เซกา      
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตูม หมู่ 1 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่
พิสัยจังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าค าบง หมู่ 5     
 ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,440  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,000,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    
      -          

อ.เฝ้าไร่
   จ.หนองคาย

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 19



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาค า หมู่ 1 ต าบลศรีส าราญ  -
ป่าแฝกแยกไปวัดดานศรีส าราญ บ้านนางาม 
หมู่ 5 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 720 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,600 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

1,991,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.พรเจริญ  
 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    
      -          
อ.เมืองบึงกาฬ
   จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ต าบลท่าสะอาด  
อ าเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ 2         
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,077 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,385 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,990,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เซกา
    จ.บึงกาฬ    
      -          

อ.พรเจริญ
   จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

67 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอปากคาด - บ้านโนนงาม หมู่ 15 
ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5ม.
ระยะทาง 1,124 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,620  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,100,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.ปากคาด
    จ.บึงกาฬ    
      -          

อ.โซ่พิสัย
   จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาล้อม หมู่ 7 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอโซ่พิสัย  - บ้านโนนประเสริฐ
 หมู่ 5 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 810 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,249,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 20



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าเจริญ หมู่ 11 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - บ้านสรรทวี หมู่ 3 
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,130 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,650 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,136,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ 16 ต าบลโซ่ 
- บ้านค าแวง หมู่ 8 ต าบลค าแก้ว 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,355 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,775  ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,737,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) สายบ้านศรีพนาเหนือ
หมู่ 16 ต าบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,125 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,625 ตารางเมตร 
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,111,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.เซกา      
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

71 โครงการต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147      
บ้านบูรพา หมู่ 7 ต าบลโนนสว่าง - ต าบลไคสี
 อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
1.50 ม. ระยะทาง 535 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
802.50 ตารางเมตรใช้วัสดุไหล่ทางเดิม
กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 1 ม. ระยะทาง 63 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ม. 
ใช้วัสดุไหล่ทางเดิมกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

1,071,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 21



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนจ าปาทอง หมู่ 10 ต าบลโพธิ์
หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ -
 บ้านนาโด ต าบลนาทม  อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,142 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,710  ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,150,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.บึงโขงหลง
    จ.บึงกาฬ    

      -      
   อ.นาทม 
 จ.นครพนม

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองสิมพัฒนา หมู่ 10
 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 - วัดป่าปู่กะล่อม ต าบลหนองบัวสิม 
อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร

 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 772 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,860 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

2,153,800
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เซกา
    จ.บึงกาฬ    

      -      
   อ.ค าตากล้า 

 จ.สกลนคร

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ 6 
ต าบลโป่งเปือย - บ้านโนนแพง หมู่ 9 
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,440  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ  
0.50 ม.

3,000,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ต าบลบัวตูม - 
บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย
 จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,069 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,345  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

2,950,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

   อ.โซ่พิสัย    
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. 
สายบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ 2 
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย -
บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ต าบลสมสนุก
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,440 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม.

3,000,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.โซ่พิสัย
    จ.บึงกาฬ    

      -      
   อ.ปากคาด 

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 22



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 82 โครงกำร 218,475,600

82  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองพัสดุ
และทรัพย์สิน

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร
กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ขนาด 31 ตร.ม. ประกอบด้วย 
- งานร้ือถอน
 - งานโครงสร้างและหลังคา
 - งานพื้นและผนัง
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานประตู หน้าต่าง
 - งานทาสี
 - งานไฟฟ้า
 - งานเคร่ืองปรับอากาศ 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

356,300
งบข้อบัญญัติ 65

 จ.บึงกาฬ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  
อบจ.บึงกาฬ

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ 13 ต าบลหนอง
เลิง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านชัยพร หมู่ 12 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,095 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,475 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,040,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

 อ.เมืองบึงกาฬ
    จ.บึงกาฬ    

      -      
   อ.ปากคาด 

 จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสมประสงค์หมู่ 12 ต าบลหอค า -
บ้านหนองหมู  หมู่ 5 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,085 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,425  ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 ม.

3,010,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

     กองช่าง     
 อบจ.บึงกาฬ

       1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 23



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 1 โครงกำร 1,500,000

 ส ำนักปลัดฯ  
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

1 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ของประชำชน
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของกำรสร้ำง
กำรเรียนรู้ของชุมชน องค์กรเครือข่ำย
ชุมชนผู้น ำชุมชน ประชำชน และเกษตรกร
ฯลฯ

1,500,000 จ.บึงกำฬ

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.1 แผนงำนกำรเกษตร

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 24



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
เยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

500,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการประชุมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

300,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
วันเด็ก เช่น ค่าของรางวัล,ค่าขนม,ค่าเงิน
รางวัล,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์,ค่าพาหนะ,ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่,ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

300,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

200,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 25



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 8 โครงกำร 2,900,000

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางพันธุกรรมพืช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ทางพันธุกรรมพืชองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

100,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

7 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเด็กพิการ
 ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ 8 อ าเภอ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนิน
โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเด็ก
พิการ ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ 
8 อ าเภอ  ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดบึงกาฬ ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง

200,000 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

300,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

8 โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดย
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ อย่างยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนิน
โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดย
ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 26



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.3 แผนงำนสำธำรณสุช

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย

500,000 เหล่ากาชาด
จ.บึงกาฬ

  ส านักปลัดฯ   
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม  จังหวัดบึงกาฬ

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรม
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

300,000 จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

 เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก 
โรคลัมปีสกิน โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

5,000,000 จ.บึงกาฬ กองสาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 
อสม. จิตอาสากิจกรรมเนื่องในวัน อสม.
แห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
และการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมถึง
ส่งเสริมความรู้ทักษะการปฏิบัติงานของ 
อสม.เพื่อรับนโยบายสาธารณสุขสู่ชุมชนได้ 

500,000 จ.บึงกาฬ กองสาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 27



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการอุดหนุนการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดบึงกาฬ

อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึง
กาฬ ในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ดูแลเฝ้าระวัง 
รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

10,000,000 ส านักงาน
สาธารณสุข
จ.บึงกาฬ

กองสาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

รวม 6 โครงกำร 17,300,000

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.3 แผนงำนสำธำรณสุช

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
 TO BE NUMBER ONE  จังหวัดบึงกาฬ

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม TO BENUMBER ONE 
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

1,000,000 จ.บึงกาฬ กองสาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 28



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

  ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยเอดส์ 
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยเอดส์ เพื่ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำร
สงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิต ฯลฯ

100,000 จ.บึงกำฬ    ส ำนักปลัดฯ   
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับสตรี
จังหวัดบึงกำฬ

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับสตรี
จังหวัดบึงกำฬ เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถึง
บทบำทและหน้ำที่และคุณค่ำของตนเอง 
และพัฒนำศักยภำพสตรีให้ขับเคล่ือน
พัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนกำรฝึกอบรมอำชีพ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่ม
สตรีที่ต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำ ฯลฯ

1,500,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุ 
และคนพิกำรจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรให้กำร
สงเครำะห์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ฯลฯ

100,000 จ.บึงกำฬ

  ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงกำรคลินิกกฎหมำย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
คลินิกกฎหมำยเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำง
กฎหมำย ให้แก่ประชำชน ฯลฯ

50,000 จ.บึงกำฬ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 29



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564

5 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
จังหวัดบึงกำฬ

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำนจังหวัดบึงกำฬได้แก่ กิจกรรมกำร
ฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนสู่
มำตรฐำนสำกลและสำมำรถแข่งขันใน
ตลำดแรงงำนได้ ฯลฯ

400,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงกำรเสริมสร้ำงให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่
ก ำหนด 

300,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

8 โครงกำรจัดเวทีประชำคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัด
เวทีประชำคมท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำถ่ำยเอกสำร
ส่ิงพิมพ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

200,000 จ.บึงกำฬ กองยุทธศำสตร์ฯ
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

7 โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง และเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำ สถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่ก ำหนด 

300,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 30



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

9 โครงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับ
จังหวัด

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

100,000 จ.บึงกำฬ กองยุทธศำสตร์ฯ
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

11 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะควำมรู้แผน
ชุมชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัด

 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมพัฒนำทักษะควำมรู้แผนชุมชน
และกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัด
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

200,000 จ.บึงกำฬ กองยุทธศำสตร์ฯ
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

10 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
ประชำชนจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
ประชำชนจังหวัดบึงกำฬ ได้แก่ กิจกรรม
กำรฝึกอบรมกำรจัดกิจกรรมสนับสนุน 
กำรจัดต้ังกลุ่มอำชีพ กำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรสนับสนุนกลุ่ม
อำชีพเกษตกรในกำรเพิ่มศักยภำพผลผลิต
ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP 
ในพื้นที่ กำรจัดควำมรู้อำชีพรวมถึงกำร
ส่งเสริมให้มีกำรน ำทรัพยำกรและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
มำเพิ่มมูลค่ำ ภำยใต้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
กำรฝึกอำชีพให้ประชำชน ตลอดจน  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำม
ระเบียบ/หนังสือส่ังกำรที่เกี่ยวข้อง

300,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 31



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 13 โครงกำร 4,650,000

13 โครงกำรอุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม ยำเสพติดจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรป้องกันและและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดจังหวัดบึงกำฬ

500,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง
จ.บึงกำฬ

  ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
          2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

12 โครงกำรอุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดบึงกำฬ

 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
สนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอำชีพ
ประชำชนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เป็นค่ำจ่ำย ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคัด
สรรกิจกรรมฯค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเงินรำงวัลหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่ำนกำรคัดสรรค่ำวัสดุ
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบ
อำชีพหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ 

600,000 ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชน

จ.บึงกำฬ

  ส ำนักปลัดฯ   
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 32



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 3 โครงกำร 750,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
ของจังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มศักยภาพส าหรับผู้น าชุมชน 
องค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ตนเอง ฯลฯ

500,000 จ.บึงกาฬ

       3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรจัดระเบยีบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

  ส านักปลัดฯ   
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
เช่น จัดท าป้ายเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลส าคัญ ฯลฯ

50,000 จ.บึงกาฬ     ส านักปลัดฯ  
   อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

200,000 จ.บึงกาฬ   ส านักปลัดฯ   
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 33



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 6 โครงกำร 1,850,000

ส ำนักปลัดฯ  
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงกำรวันสถำปนำจังหวัดบึงกำฬ         
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันสถำปนำ
จังหวัดบึงกำฬเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

300,000 จ.บึงกำฬ

กองกำรศึกษำฯ 
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

5 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
"ปำริชำติเกมส์"ต้ำนยำเสพติด

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
"ปำริชำติเกมส์" ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ ฯลฯ

200,000 ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ

จังหวัดบึงกำฬ

กองกำรศึกษำฯ 
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำ
 และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ส ำหรับ
ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ  เยำวชนในเขต
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำจังหวัดบึงกำฬ เช่น ค่ำสถำนที่
จัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ฯลฯ

500,000 จ.บึงกำฬ

3 โครงกำรฝึกอบรมกีฬำภำคฤดูร้อนส ำหรับเด็ก
และเยำวชน

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกสอน
กีฬำภำคฤดูร้อนส ำหรับเด็กและเยำวชน 
เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม    
    ค่ำเอกสำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

150,000 จ.บึงกำฬ กองกำรศึกษำฯ 
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชิงแชมป์
จังหวัดบึงกำฬ

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำส ำหรับ
ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ และ
เยำวชน มหกรรมแข่งขันกีฬำชิงแชมป์ 
จังหวัดบึงกำฬ เช่น ค่ำสถำนที่จัดงำน     
ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ฯลฯ

500,000 จ.บึงกำฬ กองกำรศึกษำฯ 
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
          4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชำยหำด
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำชำยหำดจังหวัดบึงกำฬ เช่น 
ค่ำสถำนที่จัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

200,000 จ.บึงกำฬ กองกำรศึกษำฯ 
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 34



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 3 โครงกำร 600,000

3 โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ และการ
บ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการส่งเสริม
เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าโลก โครงการ
ปลูกป่าประชารัฐ ฯลฯ

200,000 จ.บึงกาฬ   ส านักปลัดฯ   
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการ 
ได้แก่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมค่าเอกสาร
ส่ิงพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 

100,000 จ.บึงกาฬ   ส านักปลัดฯ   
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

    ส านักปลัดฯ  
   อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.1 แผนงำนกำรเกษตร

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ าสาธารณะในจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

300,000 จ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 35



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 1 โครงกำร 100,000

       5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงการรวบรวมและก าจัดขยะอันตรายของ 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจ้าง
เหมาน าขยะอันตรายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬไปก าจัด 
ณ สถานที่ที่เหมาะสมตลอดจน เป็น
ค่าใช้จ่ายในสถานที่รวบรวมขยะอันตราย 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ก าหนดในโครงการ

100,000 จ.บึงกาฬ ส านักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 36



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นศิลปะวัฒนธรรมจำรีตประเพณแีละภมูิปญัญำท้องถ่ิน
          6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6 โครงการอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรม 
เชิงปฏิบัติการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม
เชิงปฏิบัติการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
บรรพชา อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนและ
บวชศิลจาริณี  ฯลฯ

300,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

5 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงาน
ประเพณีแห่น้ าจั้นสรงน้ าหลวงพ่อพระใหญ่
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมงานประเพณีแห่น้ าจั้นทรงน้ า
หลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ เช่น
ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

500,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์ 
แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์แสดง
มุฑิตาจิตผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรอง 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสถานที่จัด
งาน ฯลฯ

500,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เช่น
 ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ

500,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่น
พื้นบ้าน ฯลฯ

300,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

1 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันมุทิตาจิต
 และวันส าคัญทางศาสนา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นวันมุทิตาจิตและวันส าคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ

1,000,000 จ.บึงกาฬ กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 37



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 7 โครงกำร 3,250,000

       6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นศิลปะวัฒนธรรมจำรีตประเพณแีละภมูิปญัญำท้องถ่ิน
          6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กองการศึกษาฯ 
 อบจ.บึงกาฬ

งบข้อบัญญัติ 65

7 โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรีพื้นบ้าน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน หรือ
อบรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ ฯลฯ

150,000 จ.บึงกาฬ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ หน้า 38



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

ส ำนักเลขำฯ 
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดู
งำน ของคณะผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 
(ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ)

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

300,000 จ.บึงกำฬ

    ส ำนักปลัดฯ  
   อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงกำรประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมต่อต้ำนกำร
ทุจริต

พื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์    
จัดส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพับ หรือจัดท ำ
นิทรรศกำร ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ 
รณรงค์เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต

100,000 จ.บึงกำฬ     ส ำนักปลัดฯ  
  อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำร  
จัดงำนวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ค่ำเอกสำร
ส่ิงพิมพ์, ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่ก ำหนด 

40,000 จ.บึงกำฬ

       7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร กิจกรรมในกำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนเพื่อมำร่วมงำนรัฐพิธี ฯลฯ

300,000 จ.บึงกำฬ     ส ำนักปลัดฯ  
   อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 39



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่ ของคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ของคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่นคณะ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ พนักงำนจ้ำง 
อบจ.บึงกำฬ ฯลฯ

500,000 จ.บึงกำฬ กองยุทธศำสตร์ฯ
 อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เทคนิคกำรจัดท ำ ทบทวน และแก้ไข เพิ่มเติม
 เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรก ำหนด
ตัวชี้วัด และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต    
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำร
จัดท ำ ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
กำรก ำหนดตัวชี้วัด และจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

300,000 จ.บึงกำฬ กอง
ยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้หลักสูตร       
"กำรบริหำรกำรประชุมสภำท้องถิ่น" 
(ส ำนักงำนเลขำฯ)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมใหควำมรู้หลักสูตร"กำรบริหำร
กำรประชุมสภำท้องถิ่น" ได้แก่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำสถำนที่ 
ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ

200,000 จ.บึงกำฬ ส ำนักเลขำฯ 
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

       7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 40



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

10 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำสถำนที่
 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำประชำสัมพันธ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่
ก ำหนด

50,000 จ.บึงกำฬ     ส ำนักปลัดฯ  
  อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

รวม 10 โครงกำร 2,090,000

9 โครงกำรฝึกอบรมควบคุมภำยใน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฝึกอบรมควบคุมภำยในส ำหรับ
ข้ำรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
บึงกำฬ เพื่อพัฒนำบุคลำกรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 

100,000 จ.บึงกำฬ  หน่วยตรวจสอบ
      ภำยใน      
  อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

       7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

8 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฏหมำยและ
หนังสือส่ังกำรที่เกียวข้อง ให้กับผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฏหมำย
และหนังสือส่ังกำรที่เกียวข้อง ให้กับ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ

200,000 จ.บึงกำฬ      กองพัสดุฯ   
  อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 41



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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.

รวม 2 โครงกำร 1,300,000

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

       8.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
          8.1 แผนงำนกำรศึกษำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

    ส ำนักปลัดฯ  
   อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จังหวัดบึงกำฬ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกำฬกำฬ เช่น ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว กำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กำรจัด
กิจกรรมประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

1,000,000 จ.บึงกำฬ   ส ำนักปลัดฯ  
อบจ.บึงกำฬ

งบข้อบัญญัติ 65

1 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจร ตีเส้น
จรำจร ป้ำยแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวและอำณัติ
สัญญำต่ำงๆด้ำนกำรจรำจร

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจร ตีเส้น
จรำจร ป้ำยแนะน ำแหล่งท่องเที่ยว 
อำณัติสัญญำณต่ำงๆ ด้ำนกำรจรำจร 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดในโครงกำร

300,000 จ.บึงกำฬ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับึงกำฬ หน้ำ 42



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์   (ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ )   เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล * 
(จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บำท)

22,000 จ.บงึกำฬ  ส ำนักเลขำฯ  
อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

ส ำนักเลขำฯ 
อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

4 โต๊ะพบัอเนกประสงค์  เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบั
อเนกประสงค์ ส ำหรับใช้ในกำรประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดับงึกำฬ  
จ ำนวน 10 ตัว

25,000 จ.บงึกำฬ

3 ชุดไมค์ประชุมไร้สำย เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือชุดไมค์ประชุมไร้สำย
ส ำหรับใช้ที่หอ้งประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดับงึกำฬ จ ำนวน 24 ชุด

100,000 จ.บงึกำฬ ส ำนักเลขำฯ 
อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

2 เคร่ืองแอมปข์ยำยเสียง (ไม่น้อยกวำ่ 500 W) เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองแอมปข์ยำย
เสียง ไม่น้อยกวำ่ 500 w ส ำหรับใช้ที่      
  หอ้งประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดับงึกำฬ จ ำนวน 1 ตัว

13,000 จ.บงึกำฬ ส ำนักเลขำฯ 
อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

       7.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1  เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่นขนำด  
25 ลิตร 
จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐำน
 - สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
 - เปน็รำคำพร้อมอปุกรณ์

15,200 จ.บงึกำฬ    ส ำนักปลัดฯ   
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

                      บญัชคีรุภณัฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน แบบ ผด.02/1
 แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบงึกำฬ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบงึกำฬ  อ ำเภอเมอืงบงึกำฬ  จังหวัดบงึกำฬ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดับึงกำฬ หน้ำ 43



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

8 โดรน เพือ่จดัซ้ือโดรน โดยมีคุณสมบติัพืน้ฐำน 
ตำมรำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำน
ครุภณัฑ์สำมำรถถำ่ยภำพควำมละเอยีดสูง
ไม่น้อยกวำ่ 15 MP เลนส์มีค่ำขอบเขต
กำรมองเหน็ ไม่ต่ ำกวำ่ 80° ควำมละเอยีด
วดีีโอ4K/30fps และ 2K/60fps หรือ
ดีกวำ่ 
สำมำรถบงัคับบนิไกล ไม่น้อยกวำ่ 4 กม. 
บนิได้ไม่น้อยกวำ่ 25 นำที  รองรับกำร
ส่ือสำรผ่ำนคล่ืนควำมถี ่2.400 ถงึ 2.483
 GHz และ 5.725 ถงึ 5.850 GHz

42,900 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7  ฉำกถำ่ยรูปลำยเพน้ท์/ลำยภำพ เนื่องจำกเปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่ปรำกฏในบญัชี
รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ จงึจดัซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำดด้วยควำมประหยดั 

2,500 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

6  กล้องถำ่ยรูป เพือ่จดัซ้ือกล้องถำ่ยภำพระบบดิจติอล
แบบ Mirrorless
เปน็กล้องส ำหรับถำ่ยภำพนิ่งและ
ภำพเคล่ือนไหว ระบบ DSLR Mirrorless 
สำมำรถเปล่ียนเลนส์ได้ 
ควำมละเอยีดของภำพมีขนำด Pixel 
ไม่น้อยกวำ่ 24 Megapixel และ
บนัทึกภำพเคล่ือนไหว FULL HD 1080P 
รูปแบบไฟล์ MP4 หรือดีกวำ่
มีแบตเตอร่ีที่มำพร้อมกบัตัวกล้องที่อยู่
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำเดียวกนักบัตัว
กล้อง

65,000

       7.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดับึงกำฬ หน้ำ 44



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       7.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

11  ไฟสตูดิโอ 2ชุด เพือ่จดัซ้ือไฟสตูดิโอ  ตำมรำคำท้องตลำด
และตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ ค่ำควำมสวำ่ง
ไม่น้อยกวำ่ 9000 ลูเมน ก ำลังไฟไม่น้อย
กวำ่ 90w ใหเ้เสงสวำ่งสีขำวไม่น้อยกวำ่ 
5500kปรับควำมสวำ่งได้ ค่ำควำม
เที่ยงตรงไม่น้อยกวำ่ CRI: ≥90  TLCI: 
≥96 มีไฟสตูดิโอพร้อมซอฟต์บอ็กพร้อม
ขำต้ัง ไม่น้อยกวำ่ 2 ชุด

30,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

10 ไฟสตูดิโอ เพือ่จดัซ้ือไฟสตูดิโอ  ตำมรำคำท้องตลำด
และตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ ค่ำควำมสวำ่ง
ไม่น้อยกวำ่ 2500 ลูเมน อณุหภมูิสี
ไม่น้อยกวำ่ 3000-5000 เควิน่ 
ค่ำควำมเที่ยงตรงไม่น้อยกวำ่ 90
 สำมำรถปรับควำมสวำ่งได้ 
ไม่น้อยกวำ่ 3 ระดับ  มีขำต้ัง

10,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

9  แฟรชกล้องถำ่ยรูป เพือ่จดัซ้ือเฟลชกล้องถำ่ยรูป โดยมี
คุณสมบติัพืน้ฐำน ตำมรำคำท้องตลำดและ
ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มีระบบ แฟลชมีโหมด TTL , M , Multi
สำมำรถปรับชดเชยแสงแฟลชใหส้วำ่งขึน้ 
หรือเบำลงได้ มีแบต็เตอร์ร่ีพร้อมแท่นชำร์จ
 รองรับกำรท ำงำนแบบไร้สำย Master / 
Slave

5,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดับึงกำฬ หน้ำ 45



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่

ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       7.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

14 ไมค์ไวเลส เพือ่จดัซ้ือไมค์ไวเลสคุณสมบติัพืน้ฐำนตำม
รำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มี 2 ตัวส่ง + 1 ตัวรับ อดัเสียงลงใน
ตัวเคร่ืองได้ไม่น้อยกวำ่ 12 ชั่วโมง
มีกำรเชื่อมต่อผ่ำนคล่ืนควำมถี ่2.4GHz 
เขำ้รหสัแบบ 128-bit
ส่งสัญญำณได้ไม่น้อยกวำ่ 150 เมตร 
แบตเตอร่ีใช้ได้ไม่น้อย 6 ชั่วโมง

10,350 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

12  ไม้กนัส่ันส ำหรับโทรศัพท์มือถอื เพือ่จดัซ้ือไม้กนัส่ันส ำหรับโทรศัพท์มือถอื
คุณสมบติัพืน้ฐำนตำมรำคำท้องตลำดและ
ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ สำมำรถใส่สมำร์ต
โฟนได้ทั้งแนวต้ังและแนวนอน ด้ำมจบัยดื
ขยำยได้ในตัว 
มีระบบกนัส่ันกมิบอล 3 แกน
กำรเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 หรือดีกวำ่ 
ใช้งำนได้ไม่น้อยกวำ่ 5 ชม.

4,500 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

13 ไม้กนัส่ันกล้อง เพือ่จดัซ้ือไม้กนัส่ันกล้องคุณสมบติัพืน้ฐำน
ตำมรำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ มีระบบโฟกสัอตัโนมัติ  รองรับ
น้ ำหนักได้ไม่น้อยกวำ่ 2.5kg  ใช้งำนได้ไม่
น้อยกวำ่ 10 ชม.  สำมำรถใช้งำนร่วมกบั
กล้อง Mirrorless, DSLR และ Compact

20,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำนที่
ที่ โครงกำร / กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 21 โครงกำร 620,150

       7.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
           7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

21  เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำด 
36,000 บทีีย ูจ ำนวน 2 เคร่ือง

เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัเคร่ืองปรับอำกำศ  แบบ
แยกส่วน ขนำด 36,000 บทีียจู ำนวน 2 
เคร่ืองๆละ 46,100 บำท 

92,200 จ.บงึกำฬ      กองพสัดุฯ   
  อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

20 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 27 นิ้ว เพือ่จดัซ้ือจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
27 นิ้วคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

7,500 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

19 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลคุณสมบติัพืน้ฐำนตำมรำคำ
ท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ 

35,000 จ.บงึกำฬ

18 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส ำหรับงำนส ำนักงำน

17,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

17 คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผลคุณสมบติัพืน้ฐำน
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)     
ไม่น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก (4 core)     
จ ำนำน 1 หน่วย

33,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

16 เลนส์กล้อง ขนำดทำงยำวโฟกสั 14-24 มม. เพือ่จดัซ้ือเลนส์กล้อง คุณสมบติัพืน้ฐำน
 ขนำดทำงยำวโฟกสั 14-24 มม. 
รูรับแสง f/2.8 

38,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65

15 เลนส์กล้อง เพือ่จดัซ้ือเลนส์กล้องคุณสมบติัพืน้ฐำนตำม
รำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์
 ขนำดทำงยำวโฟกสั 24-240 มม. 
รูรับแสง f/3.5-6.3 และต้องเปน็ยีห่อ้
เดียวกนักบัตัวกล้อง พร้อมฟลิเตอร์ปอ้งกนั
หน้ำเลนส์ 

32,000 จ.บงึกำฬ กองยทุธศำสตร์ฯ
 อบจ.บงึกำฬ

งบขอ้บญัญติั 65
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