ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมเป็นมำแผนกำรดำเนินงำน
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานและจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

-๒๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิ จและหน่ว ยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนิน งาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค รั ฐ วิส าหกิจหรือหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำร ดังนี้
ส่วนที๑่ บทนำ ประกอบด้วย
๑.๑ ความเป็นมาของแผนการดาเนินงาน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที๒่ รำยละเอียดบัญชีโครงกำรพัฒนำ กิจกรรม งบประมำณ
๒.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)

-๓-

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5

-๔๔. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. บึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล ทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************
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คำนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ดาเนิ นการจั ด ทาแผนการดาเนิ นงาน ตามหมวด ๕
ข้ อ ๒๖ การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ โดยมี ขั้ น ตอนด าเนิ น การ ดั ง นี้
(๑) คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่ว กัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิ บวัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๒ “ข้อ 2๗
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่ว ย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ”
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ยบดัง กล่ า ว องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดบึ ง กาฬ จึง ได้
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
อื่นๆ และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ตุลาคม 2564

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ
ความเป็นมาของแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
3
๔

ส่วนที่ ๒ รำยละเอียดบัญชีโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและ งบประมำณ
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/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
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ (ผด. 02/1)
42 – 44
8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
45
*************************************

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
82
50.92% 218,475,600
85.55

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

82

50.92%

218,475,600

85.55

1
8
6
13

0.61%
4.90%
3.7%
7.97%

1,500,000
2,900,000
17,300,000
4,650,000

0.59
1.14
6.77
1.82

28

17.18%

26,350,000

10.32

3

1.84%

750,000

0.29

3

1.84%

750,000

0.29

6

3.68%

1,850,000

0.72

6

3.68%

1,850,000

0.72

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 5

แบบ ผด.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
สานักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์

สานักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3
1

1.84%
0.61%

600,000
100,000

0.23
0.04

4

1%

700,000

0.27

7

4.29%

3,250,000

1.27

7

4.29%

3,250,000

0.23

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

6.13%

2,090,000

0.82

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน)

21

12.88%

620,150

0.24

31

19.01%

2,710,150

1.27

2

1.22%

1,300,000

0.51

2
163

1.22%
100%

1,300,000
255,385,750

0.51
100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

สานักปลัดฯ/
กองยุทธศาสตร์/
หน่วยตรวจสอบภายใน /
กองพัสดุฯ
สานักปลัดฯ/กองยุทศาสตร์ฯ/สานักเลขาฯ

สานักปลัดฯ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

แบบ ผด.02

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

ที่
1 โครงการจ้างออกแบบอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รำยละเอียดของ
งบประมำณ
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร
5000000
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ งบข้อบัญญัติ 65

2 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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย บ.ศรีวิไล ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม.
ม.5 ต.นากั้ง - ม.14 บ.ห้วยน้าคา
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อกว่า
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ. สุขสาราญ 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
อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ.นาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง
อ.พรเจริญ - บ้านคานาดี ม.1 ต.คานาดี
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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ลำดับ

โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
อบจ.บึงกาฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ

โครงกำร

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

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

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.

2250000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม.ยาว321 ม.
สายบ.โนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
บ.สายปัญญา ม.8 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ กว่า 1,605 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.เซกา
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

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ
อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม.
ข้ามลาห้วยซาว ตอนบน บ. โคกสว่าง ม. 6 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
3,600 ตร.ม. ตามแบบแปลน
อบจ.บึงกาฬ

2250000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม.
สายบ.น้าจั้น ม.1 ต.น้าจั้น อ.เซกา หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
บ.นาแสง ม.1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1,600 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน
อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

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

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 8

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

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

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

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
2875000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

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

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.ซาบอน ม.6 ต.เหล่าทอง บ.โนนสะแบง ม.2 ต.คาแก้ว 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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม.
สายบ้านดงสว่าง ม.6 - ถ้าผาเจีย บ. ดงชมภู หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ม.7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1,625 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

1000000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.ดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง
อ.เซกา - บ. นาคาแคนพัฒนา 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

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ. ถ้าเจริญ ม.1 ต.ถ้าเจริญ 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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ลำดับ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 9

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

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

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

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
1500000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.ไทยเจริญ ม.3 ต.ท่าดอกคา
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

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.โนนจาปา 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

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.โนนยางคา 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

ลำดับ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : กว้าง 6 ม.ยาว 740 ม.
2790000
อ.เมืองบึงกาฬ
สายบ.สมประสงค์ ม.12 ต.หอคา หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ
บ.หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ 4,440 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 10

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
โครงกำร
ที่
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.สามหนอง ม.9 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ - บ.ท่าหายโศก ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย

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

งบประมำณ
(บำท)
1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.สุขสาราญ 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 อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ.แสนสาราญ 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 อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ลำดับ

26 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม ปริมาณงาน : ขนาดช่องกว้าง3.00 x
เหล็กสายลาห้วยซาว ตอนบน บ.โคกสว่าง
2.70 ม. ยาว 6.00 ม. จานวน 4 ช่อง
ม.6 ต.นาสวรรค์ -บ.เหล่าถาวร ม.6
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.เฝ่าไร่
จ.หนองคาย

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ
อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

1,000,000 อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 11

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
27 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงาน : กว้างข้างละ 1 ม. ยาว
เหล็ก สายบ.ห้วยทราย ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย 725 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
จ.บึงกาฬ - สะพานข้ามห้วยสงคราม
กว่า 1,450 ตร.ม. ตามแบบแปลน
บ.เหล่าสมบูรณ์ ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้
อบจ.บึงกาฬ
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

งบประมำณ
(บำท)
1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

28 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายแยก ปริมาณงาน : กว้างข้างละ 1 ม. ยาว
ทางหลวง 212 บ.บุ่งคล้าทุ่ง ม.2 725 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
บ.นาจาน ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. ตามแบบแปลน
อบจ.บึงกาฬ

1,000,000
งบข้อบัญญัติ 65

อ.บุ่งคล้า
จ.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 อ.เมืองบึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
จ.บึงกาฬ

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ บ้าน
โนนจาปา 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. หรือเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่

9,990,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

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. หรือเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่

8,170,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวการจราจร กว้าง 5 ม.
สายบ้านสุขสาคร ม.4
ความยาว 3,500 ม. หนา 0.15 ม.
ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาคา ม.1
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม.
ต.ศรีสาราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม. หรือเฉลี่ย
ตามสภาพพื้นที่

งบประมำณ
(บำท)
9470000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบวัดด่านศรีสาราญ บ้านนางาม ม.5
ต.ศรีสาราญ 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. หรือเฉลี่ย
ตามสภาพพื้นที่

6,900,000
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

34 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดกว้าง
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านพูนผล หมู่ 5
ตาบลวังชมภู อาเภอพรเจริญ กับ
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 ตาบลศรีชมภู
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 36 เมตร ไม่มีทางเท้า

4,070,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

35 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านโนนงาม หมู่ 11 ตาบล ยาว 25 เมตร ไม่มีทางเท้า
โสกก่าม อาเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ
หมู่ 6 ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ

2,100,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

36 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 7 เมตร
เชื่อมต่อระหว่าง บ้านโนนสวนปอ หมู่ 6
ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า
ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง
กับ บ้านหนองปะต่าง หมู่ 4 ตาบลโสกก่าม
อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1,830,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ
อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
ดำเนินกำร
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,728,000 อ.เมืองบึงกาฬ
สายบ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ตาบลบึงกาฬ - ระยะทาง 1,000 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ตาบลวิศิษฐ์
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
5,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 1 ม.

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ 11
ต.บ้านต้อง อาเภอเซกา - บ้านคาแคน
พัฒนาหมู่ 6 ตาบลนาแสง อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,205,000
ระยะทาง 1,155 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,775 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าเจริญ หมู่ 12 ตาบลบัวตูม
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง
หมู่ 1 ตาบลวังหลวง อาเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,989,000
ระยะทาง 1,090 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,450 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ 13 ตาบลปากคาด
อาเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ 9
ตาบลหนองเลิง อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,248,000
อ.ปากคาด
ระยะทาง 820 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
อ.เมืองบึงกาฬ
0.50 ม.
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
2,760,000
สายบ้านโชคชัย หมู่ 6 ตาบลศรีสาราญ
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาทอง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
หมู่ 6 ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอพรเจริญ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
จังหวัดบึงกาฬ
0.50 เมตร

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
สายบ้านไคสี หมู่ 5 ตาบลไคสี ระยะทาง 1,325 ม. หนา 0.15 ม.
บ้านโนนสว่างหมู่ 1 ตาบลโนนสว่าง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625 ตารางเมตร
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
3,745,000 อ.เมืองบึงกาฬ
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,035,000
สายบ้านสุขสาคร หมู่ 4 ตาบลดอนหญ้านาง ระยะทาง 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
-บ้านนางาม หมู่ 5 ตาบลศรีสาราญ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

44 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองจันทร์ หมู่ 5 ตาบลศรีวิไล
อาเภอศรีวิไล - บ้านกาแพงเพชร หมู่ 5
ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,000,000
อ.ศรีวิไล
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
อ.เมืองบึงกาฬ
0.50 ม.
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ 21 - บ้านไทยเสรี
หมู่ 13 ตาบลเซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

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

1,936,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตาบลบึงกาฬ บ้านโนนสา หมู่ 2 ตาบลโคกก่อง
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

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

3,632,000 อ.เมืองบึงกาฬ
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,035,000
สาย บก.ถ.1 - 0004 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ระยะทาง 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หมู่ 3ต.หนองเดิ่น - บ้านนาจาน หมู่ 4
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตาราง
ต.บุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.บุ่งคล้า
จ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ 2 ตาบลนาสะแบง
อาเภอศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ 4
ตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,998,000
ระยะทาง 1,080 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

49 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านปิยะชน หมู่ 11 ตาบลหนองทุ่ม บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 ตาบลซาง อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,150,000
ระยะทาง 1,135 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,675 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,897,000
สายบ้านพัฒนา หมู่ 3 ตาบลดอนหญ้านาง - ระยะทาง 1,050 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
บ้านนาทอง หมู่ 6 ตาบลหนองหัวช้าง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพธิ์ หมู่ 2 ตาบลศรีชมภู
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านสมสนุก
หมู่ 4 ต.สมสนุก อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,737,000
ระยะทาง 1,355 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,775 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
ดำเนินกำร 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.
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,100,000
อ.ปากคาด
กองช่าง
สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ 11
ระยะทาง 1,124 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
อบจ.บึงกาฬ
ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,620 ตารางเมตร
บ้านสรรเสริญ หมู่ 9 ตาบลหนองเลิง
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
อ.เมืองบึงกาฬ
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
0.50 ม.
จ.บึงกาฬ
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนจาปา หมู่ 5 ตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ หมู่
5 ตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

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

2,808,000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอู่คา หมู่ 7 ตาบลศรีวิไล บ้านหนองบัวงาม หมู่ 5 ตาบลนาสะแบง
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

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

3,152,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทรายทอง หมู่ 5 ตาบลนาสิงห์ ถ้าน้อยน้าทิพย์ ตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,177,000
ระยะทาง 1,145 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,725 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,095,000
สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 - บ้านไทยเสรี ระยะทาง 1,115 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หมู่ 13 ตาบลเซกา อาเภอเซกา
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,575 ตารางเมตร
จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,657,500
บ้านโนนสูง หมู่ 3 - บ้านไทยเสรี หมู่ 13
ระยะทาง 955 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
ตาบลเซกา อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,775 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางาม หมู่ 5 ตาบลศรีสาราญ บ้านโนน หมู่ 3 ตาบลศรีชมภู อาเภอพร
เจริญจังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,760,000
ระยะทาง 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนป่าบาก หมู่ 6 ตาบลบัวตูม บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ตาบลหนองพันทา
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
1,799,000
ระยะทาง 650 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,150,000
สายบ้านหนองยอง หมู่ 4 ตาบลหนองยอง - ระยะทาง 1,142 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
บ้านดาลบังบด หมู่ 7 ตาบลนาดง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตารางเมตร
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

1,865,000 อ.เมืองบึงกาฬ
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหมู
หมู่ 5 ตาบลหนองเลิง - บ้านดอนปอ หมู่ 5
ตาบลโนนสว่าง อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 670 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,180,000
สายบ้านนาสะแบง หมู่ 1 ตาบลนาสะแบง - ระยะทาง 1,153 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
บ้านคาแคนพัฒนา หมู่ 6 ตาบลนาแสง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,765 ตารางเมตร
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงสาร หมู่ 6 ตาบลซาง - บ้านโคกก่อง
หมู่ 5 ตาบลหนองทุ่ม อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,097,000
ระยะทาง 1,120 เมตร หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนน้อย หมู่ 6 ตาบลดอนหญ้านาง
- บ้านนาสาร หมู่ 6 ตาบลศรีชมภู
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,205,000
ระยะทาง 1,155 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,775 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ตาบลดอนหญ้านาง
-บ้านดงเสียด หมู่ 1 ตาบลศรีชมภู
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,760,000
ระยะทาง 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตูม หมู่ 1 ตาบลบัวตูม อาเภอโซ่
พิสัยจังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าคาบง หมู่ 5
ตาบลวังหลวง อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,000,000
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
67 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5ม.
3,100,000
สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตาบลโนนศิลา
ระยะทาง 1,124 เมตร หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
อาเภอปากคาด - บ้านโนนงาม หมู่ 15
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,620 ตารางเมตร
ตาบลศรีชมภู อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาล้อม หมู่ 7 ตาบลหนองเลิง
อาเภอโซ่พิสัย - บ้านโนนประเสริฐ
หมู่ 5 ตาบลศรีชมภู อาเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

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

2,249,000
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

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

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,990,000
สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ 4 ตาบลท่าสะอาด ระยะทาง 1,077 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
อาเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ 2
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,385 ตารางเมตร
ตาบลวังชมภู อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาคา หมู่ 1 ตาบลศรีสาราญ ป่าแฝกแยกไปวัดดานศรีสาราญ บ้านนางาม
หมู่ 5 ตาบลศรีสาราญ อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
1,991,000
ระยะทาง 720 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
ดำเนินกำร
71 โครงการต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง
1,071,000 อ.เมืองบึงกาฬ
เหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147
1.50 ม. ระยะทาง 535 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
บ้านบูรพา หมู่ 7 ตาบลโนนสว่าง - ตาบลไคสี หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
802.50 ตารางเมตรใช้วัสดุไหล่ทางเดิม
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 1 ม. ระยะทาง 63 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ม.
ใช้วัสดุไหล่ทางเดิมกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,111,000
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) สายบ้านศรีพนาเหนือ ระยะทาง 1,125 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หมู่ 16 ตาบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,625 ตารางเมตร
ตาบลบ้านต้อง อาเภอเซกา จ.บึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.เซกา
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ 16 ตาบลโซ่
- บ้านคาแวง หมู่ 8 ตาบลคาแก้ว
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,737,000
ระยะทาง 1,355 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,775 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคาเจริญ หมู่ 11 ตาบลหนองเลิง
อาเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านสรรทวี หมู่ 3
ตาบลโนนสว่าง อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,136,000 อ.เมืองบึงกาฬ
ระยะทาง 1,130 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,650 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,153,800
สายบ้านหนองสิมพัฒนา หมู่ 10
ระยะทาง 772 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร
- วัดป่าปู่กะล่อม ตาบลหนองบัวสิม
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
0.50 ม.

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
อ.คาตากล้า
จ.สกลนคร

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนจาปาทอง หมู่ 10 ตาบลโพธิ์
หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ บ้านนาโด ตาบลนาทม อาเภอนาทม
จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,150,000
ระยะทาง 1,142 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ
อ.นาทม
จ.นครพนม

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ 6
ตาบลโป่งเปือย - บ้านโนนแพง หมู่ 9
ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,000,000 อ.เมืองบึงกาฬ
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.
สายบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ 2
ตาบลหนองพันทา อาเภอโซ่พิสัย บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,000,000
ระยะทาง 1,088 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ตาบลบัวตูม บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
2,950,000
ระยะทาง 1,069 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,345 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
ดำเนินกำร
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
3,010,000 อ.เมืองบึงกาฬ
สายบ้านสมประสงค์หมู่ 12 ตาบลหอคา - ระยะทาง 1,085 ม. หนา 0.15 ม.
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
บ้านหนองหมู หมู่ 5 ตาบลหนองเลิง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,425 ตารางเมตร
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม.

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ 13 ตาบลหนอง
เลิง
อาเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านชัยพร หมู่ 12
ตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

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

3,040,000
อ.เมืองบึงกาฬ
งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

82 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองพัสดุ
และทรัพย์สิน

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

356,300
งบข้อบัญญัติ 65

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
อบจ.บึงกาฬ

รวม

82 โครงกำร

จ.บึงกาฬ

218,475,600

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 23

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรเกษตร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ของ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม
ประชำชนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของ
กำรมีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ของประชำชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรสร้ำง
กำรเรียนรู้ของชุมชน องค์กรเครือข่ำย
ชุมชนผู้นำชุมชน ประชำชน และเกษตรกร
ฯลฯ
รวม
1 โครงกำร

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
1,500,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

1,500,000

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 24

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานมหกรรม
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมำณ
(บำท)
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

2 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

200,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
เยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

500,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

300,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
วันเด็ก เช่น ค่าของรางวัล,ค่าขนม,ค่าเงิน
รางวัล,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์,ค่าพาหนะ,ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่,ค่าเช่าเครื่องเสียง ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 25

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ

โครงกำร

ที่

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางพันธุกรรมพืช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

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

100,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
สาหรับการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมทางการศึกษาสาหรับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

300,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

7 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเด็ก
จังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ 8 อาเภอ
พิการ สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ
8 อาเภอ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดบึงกาฬ ตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง

200,000

8 โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดย
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ อย่างยั่งยืน

รวม

8 โครงกำร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดย
ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000

ศูนย์การศึกษา กองการศึกษาฯ
พิเศษประจา
อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ งบข้อบัญญัติ 65

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

2,900,000
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 26

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุช
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

โครงกำร
ที่
1 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมำณ
(บำท)
500,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
เหล่ากาชาด
จ.บึงกาฬ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรม
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

300,000

จ.บึงกาฬ

จ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก
โรคลัมปีสกิน โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

5,000,000

จ.บึงกาฬ

กองสาธารณสุข
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

500,000

จ.บึงกาฬ

กองสาธารณสุข
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บึงกาฬ
ดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
อสม. จิตอาสากิจกรรมเนื่องในวัน อสม.
แห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
และการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมถึง
ส่งเสริมความรู้ทักษะการปฏิบัติงานของ
อสม.เพื่อรับนโยบายสาธารณสุขสู่ชุมชนได้

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 27

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุช
โครงกำร
ที่
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม TO BENUMBER ONE
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
6 โครงการอุดหนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อุดหนุนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึง
จังหวัดบึงกาฬ
กาฬ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
สาหรับใช้เป็นสถานที่ดูแลเฝ้าระวัง
รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

ลำดับ

รวม

6 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
1,000,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

10,000,000

สานักงาน
สาธารณสุข
จ.บึงกาฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองสาธารณสุข
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
กองสาธารณสุข
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

17,300,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 28

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

โครงกำร
ที่
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยเอดส์
จังหวัดบึงกำฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ป่วยเอดส์ เพื่ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำร
สงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิต ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุ
และคนพิกำรจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรให้กำร
สงเครำะห์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ฯลฯ

100,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับสตรี
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับสตรี
จังหวัดบึงกำฬ เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถึง
บทบำทและหน้ำที่และคุณค่ำของตนเอง
และพัฒนำศักยภำพสตรีให้ขับเคลื่อน
พัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนกำรฝึกอบรมอำชีพ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่ม
สตรีที่ต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำ ฯลฯ

1,500,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงกำรคลินิกกฎหมำย

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
คลินิกกฎหมำยเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำง
กฎหมำย ให้แก่ประชำชน ฯลฯ

50,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 29

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
โครงกำร
ที่
5 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
จังหวัดบึงกำฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำนจังหวัดบึงกำฬได้แก่ กิจกรรมกำร
ฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนสู่
มำตรฐำนสำกลและสำมำรถแข่งขันใน
ตลำดแรงงำนได้ ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
400,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงกำรเสริมสร้ำงให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่
กำหนด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ขั้นพื้นฐำนให้กับประชำชน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำ สถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่กำหนด

300,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

300,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

8 โครงกำรจัดเวทีประชำคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัด
เวทีประชำคมท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำถ่ำยเอกสำร
สิ่งพิมพ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

200,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

7 โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 30

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ

โครงกำร

ที่
9 โครงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับ
จังหวัด

10 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
ประชำชนจังหวัดบึงกำฬ

11 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะควำมรู้แผน
ชุมชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัด

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
ประชำชนจังหวัดบึงกำฬ ได้แก่ กิจกรรม
กำรฝึกอบรมกำรจัดกิจกรรมสนับสนุน
กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรสนับสนุนกลุ่ม
อำชีพเกษตกรในกำรเพิ่มศักยภำพผลผลิต
ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP
ในพื้นที่ กำรจัดควำมรู้อำชีพรวมถึงกำร
ส่งเสริมให้มีกำรนำทรัพยำกรและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
มำเพิ่มมูลค่ำ ภำยใต้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
กำรฝึกอำชีพให้ประชำชน ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตำม
ระเบียบ/หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมพัฒนำทักษะควำมรู้แผนชุมชน
และกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัด
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

300,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

200,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 31

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ

โครงกำร

ที่
12 โครงกำรอุดหนุนสำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดบึงกำฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
สนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอำชีพ
ประชำชนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เป็นค่ำจ่ำย ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคัด
สรรกิจกรรมฯค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเงินรำงวัลหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่ำนกำรคัดสรรค่ำวัสดุ
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบ
อำชีพหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

13 โครงกำรอุดหนุนศูนย์อำนวยกำรป้องกันและ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ปรำบปรำม ยำเสพติดจังหวัดบึงกำฬ
โครงกำรป้องกันและและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดจังหวัดบึงกำฬ
รวม

13 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
600,000

500,000

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
สถำนที่
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร 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.
สำนักงำน
สำนักปลัดฯ
พัฒนำชุมชน
อบจ.บึงกำฬ
จ.บึงกำฬ งบข้อบัญญัติ 65

ที่ทำกำร
ปกครอง
จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4,650,000

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 32

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

โครงกำร
ที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
จังหวัดบึงกาฬ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
ของจังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มศักยภาพสาหรับผู้นาชุมชน
องค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ตนเอง ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
500,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

2 โครงการจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล
สาคัญ
เช่น จัดทาป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลสาคัญ ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

50,000

จ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

200,000

จ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

3 โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รวม

3 โครงกำร

750,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 33

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำชำยหำดจังหวัดบึงกำฬ เช่น
ค่ำสถำนที่จัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบำรุง
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสำหรับ
ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ และ
เยำวชน มหกรรมแข่งขันกีฬำชิงแชมป์
จังหวัดบึงกำฬ เช่น ค่ำสถำนที่จัดงำน
ค่ำเช่ำหรือค่ำบำรุง ฯลฯ

500,000

จ.บึงกำฬ

กองกำรศึกษำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงกำรฝึกอบรมกีฬำภำคฤดูร้อนสำหรับเด็ก เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกสอน
และเยำวชน
กีฬำภำคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยำวชน
เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำเอกสำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
4 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำร
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน สำหรับ แข่งขันกีฬำจังหวัดบึงกำฬ เช่น ค่ำสถำนที่
ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ เยำวชนในเขต จัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบำรุง ฯลฯ
จังหวัดบึงกำฬ
5 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรดำเนิน
"ปำริชำติเกมส์"ต้ำนยำเสพติด
โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
"ปำริชำติเกมส์" ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ ฯลฯ

150,000

จ.บึงกำฬ

กองกำรศึกษำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

500,000

จ.บึงกำฬ

กองกำรศึกษำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

6 โครงกำรวันสถำปนำจังหวัดบึงกำฬ
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดบึงกำฬ

300,000

ลำดับ

โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองกำรศึกษำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ที่
1 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชำยหำด
จังหวัดบึงกำฬ

2 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชิงแชมป์
จังหวัดบึงกำฬ

รวม

6 โครงกำร

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันสถำปนำ
จังหวัดบึงกำฬเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

200,000

สำนักงำนเขต กองกำรศึกษำฯ
พื้นที่กำรศึกษำ อบจ.บึงกำฬ
มัธยมศึกษำ งบข้อบัญญัติ 65
จังหวัดบึงกำฬ
จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

1,850,000
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 34

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงำนกำรเกษตร
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้าสาธารณะในจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการ
ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการที่กาหนด

100,000

จ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ และการ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการส่งเสริม
เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าโลก โครงการ
ปลูกป่าประชารัฐ ฯลฯ

200,000

จ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

รวม

3 โครงกำร

600,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 35

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
(บำท)
1 โครงการรวบรวมและกาจัดขยะอันตรายของ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจ้าง 100,000
จังหวัดบึงกาฬ
เหมานาขยะอันตรายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬไปกาจัด
ณ สถานที่ที่เหมาะสมตลอดจน เป็น
ค่าใช้จ่ายในสถานที่รวบรวมขยะอันตราย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กาหนดในโครงการ

ลำดับ

รวม

1 โครงกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

100,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 36

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันมุทิตาจิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
และวันสาคัญทางศาสนา
ประเพณีท้องถิ่นวันมุทิตาจิตและวันสาคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่น
พื้นบ้าน ฯลฯ

ลำดับ

งบประมำณ
(บำท)
1,000,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

300,000

จ.บึงกาฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เช่น
ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ

500,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์
แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์แสดง
มุฑิตาจิตผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรอง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัด
งาน
เพื่อเป็ฯลฯ
นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานอนุรักษ์

500,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

500,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

300,000

จ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

5 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงาน
ประเพณีแห่น้าจั้นสรงน้าหลวงพ่อพระใหญ่
จังหวัดบึงกาฬ
6 โครงการอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรม
เชิงปฏิบัติการ

วัฒนธรรมงานประเพณีแห่น้าจั้นทรงน้า
หลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ เช่น
ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม
เชิงปฏิบัติการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บรรพชา อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนและ
บวชศิลจาริณี ฯลฯ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 37

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
โครงกำร
ที่
7 โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรีพื้นบ้าน

ลำดับ

รวม

7 โครงกำร

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน หรือ
อบรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
150,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกาฬ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3,250,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 38

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร กิจกรรมในกำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนเพื่อมำร่วมงำนรัฐพิธี ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

2 โครงกำรประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมต่อต้ำนกำร
ทุจริต

พื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์
จัดสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หรือจัดทำ
นิทรรศกำร ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
รณรงค์เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต

100,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำร
จัดงำนวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำเอกสำร
สิ่งพิมพ์, ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่กำหนด

40,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดู
งำน ของคณะผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ
(สำนักงำนเลขำนุกำรฯ)

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

300,000

จ.บึงกำฬ

สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

ที่
1 โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 39

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมใหควำมรู้หลักสูตร"กำรบริหำร
กำรประชุมสภำท้องถิ่น" ได้แก่ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

6 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เทคนิคกำรจัดทำ ทบทวน และแก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรกำหนด
ตัวชี้วัด และกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรดำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำร
จัดทำ ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
กำรกำหนดตัวชี้วัด และจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดบึงกำฬ ฯลฯ

300,000

จ.บึงกำฬ

กอง
ยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

7 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่ ของคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดบึงกำฬ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ของคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่นคณะ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ พนักงำนจ้ำง
อบจ.บึงกำฬ ฯลฯ

500,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

ที่
5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้หลักสูตร
"กำรบริหำรกำรประชุมสภำท้องถิ่น"
(สำนักงำนเลขำฯ)

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 40

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฏหมำย
และหนังสือสั่งกำรที่เกียวข้อง ให้กับ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ

งบประมำณ
(บำท)
200,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

9 โครงกำรฝึกอบรมควบคุมภำยใน

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรฝึกอบรมควบคุมภำยในสำหรับ
ข้ำรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
บึงกำฬ เพื่อพัฒนำบุคลำกรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ

100,000

จ.บึงกำฬ

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

10 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรอบรมพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่
กำหนด

50,000

จ.บึงกำฬ

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองพัสดุฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ที่
8 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฏหมำยและ
หนังสือสั่งกำรที่เกียวข้อง ให้กับผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ

รวม

10 โครงกำร

2,090,000

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 41

8.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
8.1 แผนงำนกำรศึกษำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงกำรติดตั้งเครื่องหมำยจรำจร ตีเส้น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำม
จรำจร ป้ำยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและอำณัติ โครงกำรติดตั้งเครื่องหมำยจรำจร ตีเส้น
สัญญำต่ำงๆด้ำนกำรจรำจร
จรำจร ป้ำยแนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำณัติสัญญำณต่ำงๆ ด้ำนกำรจรำจร
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมรำยละเอียดที่
กำหนดในโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

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

1,000,000

จ.บึงกำฬ

ลำดับ

รวม

2 โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

1,300,000

แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หน้ำ 42

บัญชีครุภณ
ั ฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

แบบ ผด.02/1

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
งบประมำณ
(บำท)
15,200

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

2 เครื่องแอมป์ขยำยเสียง (ไม่น้อยกว่ำ 500 W) เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องแอมป์ขยำย
เสียง ไม่น้อยกว่ำ 500 w สำหรับใช้ที่
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดบึงกำฬ จำนวน 1 ตัว

13,000

จ.บึงกำฬ

สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

3 ชุดไมค์ประชุมไร้สำย

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สำย
สำหรับใช้ที่หอ้ งประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดบึงกำฬ จำนวน 24 ชุด

100,000

จ.บึงกำฬ

สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

4 โต๊ะพับอเนกประสงค์

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ สำหรับใช้ในกำรประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ
จำนวน 10 ตัว

25,000

จ.บึงกำฬ

สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

22,000

จ.บึงกำฬ

สำนักเลขำฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

โครงกำร

ที่
1 เครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนำด
25 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- สำมำรถดูดฝุ่นและน้ำ
- เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
สำนักปลัดฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงำนเลขำนุกำรฯ ) เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สำหรับงำนประมวลผล *
(จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บำท)
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7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพือ่ จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบดิจติ อล
แบบ Mirrorless
เป็นกล้องสำหรับถ่ำยภำพนิ่งและ
ภำพเคลื่อนไหว ระบบ DSLR Mirrorless
สำมำรถเปลี่ยนเลนส์ได้
ควำมละเอียดของภำพมีขนำด Pixel
ไม่น้อยกว่ำ 24 Megapixel และ
บันทึกภำพเคลื่อนไหว FULL HD 1080P
รูปแบบไฟล์ MP4 หรือดีกว่ำ
มีแบตเตอรี่ที่มำพร้อมกับตัวกล้องที่อยู่
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัว
กล้อง

งบประมำณ
(บำท)
65,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

7 ฉำกถ่ำยรูปลำยเพ้นท์ /ลำยภำพ

เนื่องจำกเป็นครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ปรำกฏในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ จึงจัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำดด้วยควำมประหยัด

2,500

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

8 โดรน

เพือ่ จัดซื้อโดรน โดยมีคุณสมบัติพนื้ ฐำน
ตำมรำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์สำมำรถถ่ำยภำพควำมละเอียดสูง
ไม่น้อยกว่ำ 15 MP เลนส์มีค่ำขอบเขต
กำรมองเห็น ไม่ต่ำกว่ำ 80° ควำมละเอียด
วีดีโอ4K/30fps และ 2K/60fps หรือ
ดีกว่ำ
สำมำรถบังคับบินไกล ไม่น้อยกว่ำ 4 กม.
บินได้ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที รองรับกำร
สื่อสำรผ่ำนคลื่นควำมถี่ 2.400 ถึง 2.483
GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz

42,900

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ที่
6 กล้องถ่ำยรูป
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7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
เพือ่ จัดซื้อเฟลชกล้องถ่ำยรูป โดยมี
คุณสมบัติพนื้ ฐำน ตำมรำคำท้องตลำดและ
ตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
มีระบบ แฟลชมีโหมด TTL , M , Multi
สำมำรถปรับชดเชยแสงแฟลชให้สว่ำงขึน้
หรือเบำลงได้ มีแบ็ตเตอร์รี่พร้อมแท่นชำร์จ
รองรับกำรทำงำนแบบไร้สำย Master /
Slave

งบประมำณ
(บำท)
5,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

10 ไฟสตูดิโอ

เพือ่ จัดซื้อไฟสตูดิโอ ตำมรำคำท้องตลำด
และตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ ค่ำควำมสว่ำง
ไม่น้อยกว่ำ 2500 ลูเมน อุณหภูมิสี
ไม่น้อยกว่ำ 3000-5000 เควิน่
ค่ำควำมเที่ยงตรงไม่น้อยกว่ำ 90
สำมำรถปรับควำมสว่ำงได้
ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ มีขำตั้ง

10,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

11 ไฟสตูดิโอ 2ชุด

เพือ่ จัดซื้อไฟสตูดิโอ ตำมรำคำท้องตลำด
และตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ ค่ำควำมสว่ำง
ไม่น้อยกว่ำ 9000 ลูเมน กำลังไฟไม่น้อย
กว่ำ 90w ให้เเสงสว่ำงสีขำวไม่น้อยกว่ำ
5500kปรับควำมสว่ำงได้ ค่ำควำม
เที่ยงตรงไม่น้อยกว่ำ CRI: ≥90 TLCI:
≥96 มีไฟสตูดิโอพร้อมซอฟต์บอ็ กพร้อม
ขำตั้ง ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด

30,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

ลำดับ

ที่
9 แฟรชกล้องถ่ำยรูป
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7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ลำดับ

โครงกำร

รำยละเอียดของ

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำนที่

พ.ศ. 2564

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
พ.ศ. 2565

ที่
12 ไม้กนั สั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ

โครงกำร / กิจกรรม
เพือ่ จัดซื้อไม้กนั สั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ
คุณสมบัติพนื้ ฐำนตำมรำคำท้องตลำดและ
ตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ สำมำรถใส่สมำร์ต
โฟนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ด้ำมจับยืด
ขยำยได้ในตัว
มีระบบกันสั่นกิมบอล 3 แกน
กำรเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 หรือดีกว่ำ
ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ชม.

(บำท)
4,500

ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

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.
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

13 ไม้กนั สั่นกล้อง

เพือ่ จัดซื้อไม้กนั สั่นกล้องคุณสมบัติพนื้ ฐำน
ตำมรำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์ มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ รองรับ
น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 2.5kg ใช้งำนได้ไม่
น้อยกว่ำ 10 ชม. สำมำรถใช้งำนร่วมกับ
กล้อง Mirrorless, DSLR และ Compact

20,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

14 ไมค์ไวเลส

เพือ่ จัดซื้อไมค์ไวเลสคุณสมบัติพนื้ ฐำนตำม
รำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
มี 2 ตัวส่ง + 1 ตัวรับ อัดเสียงลงใน
ตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง
มีกำรเชื่อมต่อผ่ำนคลื่นควำมถี่ 2.4GHz
เข้ำรหัสแบบ 128-bit
ส่งสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร
แบตเตอรี่ใช้ได้ไม่น้อย 6 ชั่วโมง

10,350

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65
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7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
15 เลนส์กล้อง
เพือ่ จัดซื้อเลนส์กล้องคุณสมบัติพนื้ ฐำนตำม
รำคำท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
ขนำดทำงยำวโฟกัส 24-240 มม.
รูรับแสง f/3.5-6.3 และต้องเป็นยีห่ อ้
เดียวกันกับตัวกล้อง พร้อมฟิลเตอร์ปอ้ งกัน
หน้ำเลนส์
16 เลนส์กล้อง ขนำดทำงยำวโฟกัส 14-24 มม. เพือ่ จัดซื้อเลนส์กล้อง คุณสมบัติพนื้ ฐำน
ขนำดทำงยำวโฟกัส 14-24 มม.
รูรับแสง f/2.8

ลำดับ

โครงกำร

17 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สำหรับงำนประมวลผล

18 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน

19 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล

20 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 27 นิ้ว

21 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
รวม

21 โครงกำร

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

งบประมำณ
(บำท)
32,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
จ.บึงกำฬ

38,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

เพือ่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สำหรับงำน
ประมวลผลคุณสมบัติพนื้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)
ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
จำนำน 1 หน่วย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนสำนักงำน

33,000

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

17,000

จ.บึงกำฬ

เพือ่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำน
ประมวลผลคุณสมบัติพนื้ ฐำนตำมรำคำ
ท้องตลำดและตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
เพือ่ จัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
27 นิ้วคุณลักษณะพืน้ ฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดเครื่องปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน ขนำด 36,000 บีทียจู ำนวน 2
เครื่องๆละ 46,100 บำท

35,000

จ.บึงกำฬ

7,500

จ.บึงกำฬ

กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65
กองยุทธศำสตร์ฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

92,200

จ.บึงกำฬ

กองพัสดุฯ
อบจ.บึงกำฬ
งบข้อบัญญัติ 65

620,150
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