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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาแผนการดาเนินงาน
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้
ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานและจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

-๒๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
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 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
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”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีรายละเอียดเค้าโครงการ ดังนี้
ส่วนที๑่ บทนา ประกอบด้วย
๑.๑ ความเป็นมาของแผนการดาเนินงาน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที๒่ รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ
๒.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)

-๓-

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

-๔๔. ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. บึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล ทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

คานา
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
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๒ “ข้อ
2๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค รั ฐ วิส าหกิจหรือหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ต้ องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้ น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็ น
อานาจของผู้บริหารท้องถิน่ ”
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. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
อื่นๆ และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
23 กันยายน 2563

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาของแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
3
๔

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรมและ งบประมาณ
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.0๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ (ผด. 02/1)

๕-7
8 - 36
37 - 45

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

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
โทร.042-492754 ต่อ 144
โทรสาร.042-492754
http://buengkanpao.go.th

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
13
15.11%
94,500,000 55.88%
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน
รวม

13

15.11%

94,500,000

56%

5
15
3
4
10

5.81%
17.44%
3.48%
4.65%
11.62%

1,900,000
10,430,000
850,000
1,400,000
2,790,000

1.12%
6.16%
0.50%
0.82%
1.64%

37

43%

17,370,000

10%

4

4.65%

650,000

0.38%

4

5%

650,000

0%

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 5

แบบ ผด.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1
7

1.16%
8.13%

17,000,000
11,750,000

10.05%
6.94%

8

9%

28,750,000

17%

2

2.32%

800,000

0.47%

2

2%

800,000

0%

9

10.46%

5,380,000

3.18%

9

10%

5,380,000

3%
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

รวมทั้งสิ้น

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

12

13.95%

21,450,000

12.68%

12

13.95%

21,450,000

12.68%

1

1.16%

200,000

1
86

1%
100%

200,000
169,100,000
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0.11%

0
100%

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผด.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศั น์ภายใน
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
บก.ถ. 1 - 0009 สายบ้านโนนสวน
3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
หม่อน ม. 5 ต.บ้านต้อง - บ้านคาบอน มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16,550
ม. 2 ต.น้าจัน้ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,636
บ้านท่าแคนงาม ม. 9 ต.หนองทุ่ม
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านท่าสวรรค์ ม.7 ดาเนินการไม่น้อยกว่า 9,816
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 104
บ้านหนองจันทร์สาคร ม. 6 ต.ศรีวิไล เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
- บ้านนาทรายสามัคคี ม. 4 ต.นาสิงห์ ดาเนินการไม่น้อยกว่า 520.00
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองคลัง
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ

10,000,000

อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

5,990,000

อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

310,000

อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บก.ถ. 1 - 0004 บ.หนองเดิ่นทุ่ง บ้านนาจาน หมู่ 4 ตาบลบุ่งคล้า
อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16,550
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
บ้านโคกสว่าง ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - 3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
บ้านนาคา ม.1 ต.ศรีสาราญ อ.พรเจริญ มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16,550
จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
บ้านดอนน้อย ม. 6 ต.พรเจริญ –
3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
บ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16,550
จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
บ้านนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ –
3,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
บ้านโนนจาปา ม.6 ต.โนนสมบูรณ์
มีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 16,550
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
10,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

10,000,000 อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

10,000,000 อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

10,000,000 อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
9 โครงการก่อสร้างลานประมูลยางพารา
ภายในจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
กว้าง 20.00 เมตร ความยาว 45.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 900.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
1.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 3 ตาบลนาสิงห์
อาเภอศรีวิไล - ทช.บก. 4064
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,000

5,730,000

จังหวัดบึงกาฬ

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 10,000
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ช่วงที่ 1 )ขนาดกว้าง 5 .00 เมตร
7,160,000 จังหวัดบึงกาฬ
สายบ้านอูค่ า หมู่ที่ 7 ตาบลศรีวิไล - ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ตาบลนาสะแบง หรือมีพนื้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 5,000
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมต (ช่วงที่ 2 ) ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ความยาว 1,500 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
7,500 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ
ที่
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตาบลป่าแฝก
อาเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ
หมู่ที่ 2 ตาบลป่งไฮ อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายทาง บก.ถ. 1- 0009
บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านต้อง - บ้านคาบอน หมู่ที่ 2
ตาบลน้าจัน้ อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

รวม

13 โครงการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
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.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 4,500 12,550,000 จังหวัดบึงกาฬ
กองช่าง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บึงกาฬ
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 22,500
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,200
11,760,000 จังหวัดบึงกาฬ
กองช่าง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) อบจ.บึงกาฬ
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 21,000
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร
94,500,000
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
600,000
ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬได้แก่ กิจกรรมการ
ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่
มาตรฐานสากล
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
300,000
ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่
กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดกิจกรรม
สนับสนุน ฯลฯ
3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
300,000
รูข้ องประชาชน ตามแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรูข้ อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
600,000
อาชีพประชาชนหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของ
กิจกรรมหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
(อุดหนุน พช.)

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

(อุดหนุนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ)
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์

รวม

5 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน
โครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ
(อุดหนุน
สนง.เกษตร)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

1,900,000
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการแก้ปญ
ั หาการอ่าน
การเขียนนักเรียนบกพร่อง

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดมอนเตสซอรีใ่ นบริบทบึงกาฬ

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสู่การเรียนรูป้ ระชาคมอาเซียน

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ
5 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการอ่าน

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการแก้ปญ
ั หาการอ่าน การเขียน
นักเรียนบกพร่อง ของโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดมอนเตสซอรีใ่ นบริบทบึงกาฬ
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสู่การเรียนรูป้ ระชาคม
อาเซียน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการอ่าน ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
150,000
(เงินอุดหนุน)

1,000,000
(เงินอุดหนุน)

300,000
(เงินอุดหนุน)

500,000
(เงินอุดหนุน)

1,580,000
(เงินอุดหนุน)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
สถานที่
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
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.
โรงเรียน
กองการศึกษา
บ้านหนองผักแว่น อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู
อ.พรเจริญ
สานักงานเขต
กองการศึกษา
พื้นที่การศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
ประถมศึกษา
บึงกาฬ
โรงเรียน
กองการศึกษา
บ้านหนองผักแว่น อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู
อ.พรเจริญ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
บึงกาฬ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
บึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล

7 โครงการการจัดงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ศึกษาจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
150,000
(เงินอุดหนุน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการการจัดงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯลฯ

500,000
(เงินอุดหนุน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
9 โครงการส่งเสริมความสามารถทาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลป
ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
ร่วมการแข่งขันระดับชาติ
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
การแข่งขันระดับชาติ ฯลฯ
10 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงาน
ท้องถิน่ จังหวัดบึงกาฬ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่
จังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ฯลฯ

2,500,000
(เงินอุดหนุน)

250,000
(เงินอุดหนุน)

500,000

ระยะเวลาการดาเนินงาน
สถานที่
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
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.
โรงเรียน
กองการศึกษา
บ้านหนองผักแว่น อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู
อ.พรเจริญ
สานักเขตพื้น
กองการศึกษา
ที่การศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
มัธยมศึกษา
เขต 21
สานักเขตพื้น
กองการศึกษา
ที่การศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
มัธยมศึกษา
เขต 21
สานักเขตพื้น
กองการศึกษา
ที่การศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
มัธยมศึกษา
เขต 21
จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
11 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
เยาวชนสู่การเรียนรูต้ ลอดชีวิต เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

200,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

100,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

300,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

วันเด็ก เช่น ค่าของรางวัล, ค่าขนม,
ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการ
ฯลฯ
13 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาหรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
เด็กและเยาวชน
การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ฯลฯ
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สาหรับการจัดการศึกษานอกระบบและ กิจกรรมทางการศึกษาสาหรับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
ที่
15 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
เด็กพิการ สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ
8 อาเภอ จังหวัดบึงกาฬ

รวม

15 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
เด็กพิการ สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ
8 อาเภอ จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
400,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

10,430,000
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เชิงรุกในการปฏิบตั ิงานจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
(อสม.) เชิงรุกในการปฏิบตั ิงาน
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
2 โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุม เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดาเนินการตาม
ป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุม
จังหวัดบึงกาฬ
ป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
3 โครงการสงเคราะห์ผู้ปว่ ยที่ยากไร้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
จังหวัดบึงกาฬ
ผู้ปว่ ยที่ยากไร้ จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
700,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

100,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

50,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

รวม

850,000

3 โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
50,000
โอกาสและผู้ปว่ ยเอดส์ จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ ยเอดส์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ฯลฯ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
50,000
ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการให้การ
สงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
800,000
จังหวัดบึงกาฬ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
สตรีจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมในการให้
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
กับกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
4 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
500,000
จังหวัดบึงกาฬ
โครงการสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
รวม
4 โครงการ
1,400,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมและโครงการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

40,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

300,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

เฉลิมพระเกียรติ การดาเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กิจกรรม

ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนเพือ่ มาร่วมงาน
รัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ การส่งเสริมสนับ

สนุนการดาเนินงาน ระดับชุมชน และระดับ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงระดับครัว

เรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
2 โครงการวันท้องถิน่ ไทย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการวันท้องถิน่ ไทย ได้แก่ ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม,
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ , ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
TO BE NUMBER ONE
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
จังหวัดบึงกาฬ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เช่น ค่าจ้างทาป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ฯลฯ
5 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
อานาจหน้าที่ของ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการ
ดารงชีพ โดยจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของหรือ
การจัดบริการสาธารณะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
6 โครงการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือชาว เพื่อใช้จ่ายในโครงการได้แก่ ค่าสมนา
บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ คุณวิทยากร ค่าที่พกั ค่าพาหนะ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวาศานุวงศ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
7 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

50,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

200,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

500,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
ของจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
9 โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน
เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียน
10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ
โครงการป้องกันและและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

300,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

500,000

จังหวัดบึงกาฬ
(อุดหนุน ศตส.
จังหวัดบึงกาฬ)

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

รวม

2,790,000

10 โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 22

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

300,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

200,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น
จัดทาป้ายเครือ่ งหมายสัญลักษณ์ในการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนใน
เทศกาลสาคัญ ฯลฯ
2 โครงการติดตั้งเครือ่ งหมายจราจร
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตีเส้นจราจร ป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการติดตั้งเครือ่ งหมายจราจร
และอาณัติสัญญาณต่างๆ ด้านการจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
อาณัติสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
3 โครงการอบรมด้านการป้องกันและ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการต่างๆ ที่เกีย่ วเนื่องกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 23

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
4 โครงการรวบรวมและกาจัดขยะอันตราย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและ
ของจังหวัดบึงกาฬ
จ้างเหมานาขยะอันตราย จาก อปท.
ในเขตจังหวัดบึงกาฬไปกาจัด ณ สถาน
ที่ที่เหมาะสมตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายใน
สถานที่รวบรวมขยะอันตราย และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

รวม

650,000

4 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 24

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจัดงาน
"วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ"

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ "วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ"
เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเพิ่มขีดความสามารถทั้ง
ด้านการผลิตและการค้า ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
17,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ

17,000,000

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้า 25

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด
จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชายหาดจังหวัดบึงกาฬ เช่น
ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบารุง
ค่าเช่า ฯลฯ
2 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกสอน
สาหรับเด็กและเยาวชน
กีฬาภาคฤดูร้อนสาหรับเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
3 โครงการฝึกอบรมด้านนันทนาการและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
การออกกาลังกาย
ด้านนันทนาการและการออกกาลังกาย
เช่น ค่าเช่า ค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
แข่งขันกีฬาสาหรับประชาชน นักเรียน สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาหรับ
นักศึกษา และเยาวชน มหกรรมแข่งขัน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
กีฬาชิงแชมป์ จังหวัดบึงกาฬ
เยาวชน มหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป์
จังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน
ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

200,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

50,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

4,000,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขัน
กีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
สาหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 4,000,000
สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา และ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สาหรับ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
เช่น ค่าสถานทีจ่ ดั งาน ค่าเช่าหรือค่าบารุง
ฯลฯ
6 โครงการวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
300,000
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ
7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 3,000,000
จังหวัดบึงกาฬ
การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ เช่น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
การฝึกอบรมประชุมสัมมนากาท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ

รวม

7 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

11,750,000
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการกาจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้า

2 โครงการที่เกีย่ วเนื่องกับการส่งเสริม
การอนุรักษ์และการบารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

2 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการกาจัดผักตบชวา และวัชพืช
ในแหล่งน้าสาธารณะในจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม ฯลฯ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่เกีย่ วเนื่องกับการ
ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ และการบารุง
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
600,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

200,000

จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

800,000
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
1 โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน หรือ
ด้านดนตรีพื้นบ้าน
อบรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ฯลฯ
2 โครงการจัดทาข้อมูลด้านการกีฬา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทา
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลด้านการกีฬา การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เช่น ค่าจ้างทาระบบ
ฐานข้อมูล ค่าเอกสาร ฯลฯ
3 โครงการส่งเสริมงานบุญผะเหวด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงาน
เทศน์มหาชาติบงึ กาฬ งานประเพณี
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติบงึ กาฬ
สองฝั่งโขง
งานประเพณีสองฝั่งโขง เช่น ค่ารับรอง
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ฯลฯ
4 โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิน่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
วันมุทติ าจิตและวันสาคัญทางศาสนา ประเพณีทอ้ งถิน่ วันมุทติ าจิตและ
วันสาคัญทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ฯลฯ
5 โครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

30,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

600,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

1,000,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

1,000,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
800,000
ประเพณีลอยกระทง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร
ฯลฯ
7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
150,000
ประเพณีสงกรานต์แสดง มุทติ าจิต
วัฒนธรรมท้องถิน่ ประเพณีสงกรานต์
ผู้สูงอายุ
แสดงมุทติ าจิตผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรอง
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
8 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
1,000,000
งานประเพณีแห่น้าจัน้ สรงน้า
อนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีแห่
หลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ
น้าจัน้ ทรงน้าหลวงพ่อพระใหญ่
จังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร
ฯลฯ
9 โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดาเนิน 600,000
จริยธรรมเชิงปฏิบตั ิการ
งานโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม
จริยธรรมเชิงปฏิบตั ิการ อบรมคุณธรรม
จริยธรรม บรรพชาอุปสมบทหมู่ภาค
ฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ

รวม

9 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

5,380,000
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานคณะผู้บริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ (กองกิจการสภา)

2 โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 300,000
และศึกษาดูงานของคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และบุคคลที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าเช่า
สถานที่ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม 100,000
โครงการฝึกอบรมควบคุมภายในสาหรับ

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองกิจการสภา
อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ หน่วยตรวจสอบภายใน
อบจ.บึงกาฬ

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มี
ความรูค้ วามสามารถที่จะควบคุมความ
เสี่ยงในการปฏิบตั ิงานได้ เพื่อเบิกค่าใช้
จ่ายในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าสมนา
คุณวิทยากร,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,
ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม,
ค่าเช่าสถานที่,ค่าสิง่ พิมพ์,ค่าอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
3 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่ และ
สมาชิกสภาท้องถิน่ (กองกิจการสภา)

4 โครงการอบรมสัมมนาและดูงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ"

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
18,000,000
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เช่น ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง
ระดับอาเภอและจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมสัมมนาผู้ปฏิบตั ิงานเลือกตั้ง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1,000,000
สัมมนาและดูงานของคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบุคคล
ที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า พาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองกิจการสภา
อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัด
อบจ.บึงกาฬ
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เทคนิคการจัดทา ทบทวน และแก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่
การกาหนดตัวชี้วัด และการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
จังหวัดบึงกาฬ
6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ คณะผู้บริหารข้าราชการและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ
7 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานเกีย่ วกับการบริหาร และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่
ผูองค์
้บริกหารบริ
าร ข้าหราชการและพนั
ารส่วนจังหวัดบึกงงานจ้
กาฬ าง

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
จัดทา ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิน่ การกาหนดตัว

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

500,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

150,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองคลัง
อบจ.บึงกาฬ

ชี้วัด และจัดทางบประมาณรายจ่ายประจา

ปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
จังหวัดบึงกาฬ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นอก
สถานที่ของคณะกรรมการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิน่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง อบจ.บึงกาฬ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
การบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง อบจ.บึงกาฬ ฯลฯ
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
8 โครงการประชุมสัมมนาการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

9 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง กองช่าง อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิน่
ระดับจังหวัด

11 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
ระดับจังหวัด

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม
สัมมนาการจัดทาปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
ข้าราชการและพนักงานจ้างกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ได้แก่ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จัดเวทีประชาคมท้องถิน่ ระดับจังหวัด
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

100,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

400,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

100,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
ที่
12 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้
แผนชุมชน และการสร้างเครือข่าย
ระดับจังหวัด

รวม

12 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรูแ้ ผนชุมชน
และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด
ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

21,450,000
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8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมัคคุ
เทศก์น้อย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัดบึงกาฬ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

200,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผด.02/1

1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
1 เก้าอีห้ นังสังเคราะห์
สาหรับพนักงานนั่งทางาน

2 เครือ่ งทาลายเอกสารแบบตัดละเอียด

3 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 20 ช่อง

4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง

5 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก
4 ฟุต

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีห้ นังสังเคราะห์
สาหรับพนักงานนั่งทางาน จานวน 7
ตัวๆ ละ 3,900 บาท ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งทาลาย
เอกสารแบบตัดละเอียด จานวน 1
เครือ่ งๆ ละ 26,300 บาท ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 20 ช่อง จานวน 4 ตู้ๆ
ละ 3,500 บาท ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 40 ช่อง จานวน 1 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
จานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
27,300

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

26,300

อบจ.บึงกาฬ

กองกิจการสภาฯ
อบจ.บึงกาฬ

14,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

5,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

5,500

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

6 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
11,000
อบจ.บึงกาฬ
สานักปลัดฯ
ชนิดบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (จานวน
อบจ.บึงกาฬ
2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท) ฯลฯ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
7 ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด

8 โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก

9 ถังน้า (แบบไฟเบอร์กลาส)

10 โทรศัพท์ระบบตู้สาขา Cloud PBX
ภายในสานักงาน
11 กล้องสาหรับบันทึกภาพเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2
บานเปิด จานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด
5 ฟุต พร้อมกระจกสาหรับข้าราชการ
ในการปฏิบตั ิงาน (จานวน 1 โต๊ะๆ
ละ 7,500 บาท) ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังน้า (แบบไฟ
เบอร์กลาส) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
จานวน 3 ถังราคาถังละ 8,300 บาท
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ ระบบตู้
สาขา Cloud PBX ภายในสานักงาน
ราคา 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องสาหรับ
บันทึกภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
จานวน 1 ตัวๆ ละ 55,000 บาท ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
16,500

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

7,500

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

24,900

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

150,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

55,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของ
ที่
ครุภณ
ั ฑ์
12 เลนส์กล้องสาหรับบันทึกภาพเพื่อใช้ใน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์กล้องสาหรับ
การประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
จานวน 1 ตัวๆ ละ 40,000 บาท ฯลฯ
13 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที่ 2
สาหรับประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (จานวน 1
เครือ่ งๆ ละ 30,000) ฯลฯ
14 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครือ่ งๆ ละ 22,000 บาท
15 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครือ่ งๆ
ละ 22,000 บาท ฯลฯ
16 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
งานประมวลผลแบบที่ 1
สาหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
เครือ่ งๆละ 22,000 ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

30,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

44,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

22,000

อบจ.บึงกาฬ

22,000

อบจ.บึงกาฬ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
อบจ.บึงกาฬ
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของ
ที่
ครุภณ
ั ฑ์
17 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
(Ink Tank Printer)
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
( จานวน 1 เครือ่ ง ๆละ 7,500 บาท )
18 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
หรือ LED สี
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
( จานวน 1 เครือ่ ง ๆละ 15,000 บาท )
19 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบ
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) (จานวน 2
เครือ่ งๆ ละ 4,300 บาท)
20 เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์
ชนิด Network แบบที่ 1
หรือ LED ขาวดาชนิด Network
แบบที่1 (28 หน้า/นาที) (จานวน 1
เครือ่ งๆ ละ 8,900 บาท ) ฯลฯ
21 โทรศัพท์มือถือ
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จานวน 1
เครือ่ ง สาหรับใช้ในการติดต่อประสาน
งานราชการระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
7,500

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

15,000

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

8,600

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

8,900

อบจ.บึงกาฬ

สานักปลัดฯ
อบจ.บึงกาฬ

10,000

อบจ.บึงกาฬ

กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
22 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

23 เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
24 เก้าอีเ้ ลคเชอร์

25 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

26 เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์

27 เครือ่ งสารองไฟฟ้า

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง
ฯลฯ
เพื่อจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครือ่ ง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีเ้ ลคเชอร์
จานวน 50 ตัวๆละ 800 บาท ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
7,500

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

2,600

อบจ.บึงกาฬ

กองแผนฯ
อบจ.บึงกาฬ

40,000

อบจ.บึงกาฬ

กองคลังฯ
อบจ.บึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2
บาน จานวน 1 ตัว ตัวละ 5,500 บาท
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ชนิด network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จานวน 2
เครือ่ ง ราคาเครือ่ งละ 15,000 บาท
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA ราคา จานวน 5 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 2,500 บาท ฯลฯ

5,500

อบจ.บึงกาฬ

กองคลังฯ
อบจ.บึงกาฬ

30,000

อบจ.บึงกาฬ

กองคลังฯ
อบจ.บึงกาฬ

12,500

อบจ.บึงกาฬ

กองคลังฯ
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
28 จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One

สาหรับงานประมวลผล
29 เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน

30 ชุดเครือ่ งเสียงประชาสัมพันธ์

31 เก้าอีท้ างาน

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครือ่ ง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน จานวน 2 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 47,000 บาท ขนาด
36,000 บีทยี ู ฯลฯ
จัดซื้อเครือ่ งเสียงที่ใช้ประชาสัมพันธ์
250 500 คน จานวน 1 ชุด
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างานแบบ

งบประมาณ
(บาท)
46,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

94,000

อบจ.บึงกาฬ

335,000

อบจ.บึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ

15,600

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

34,500

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

51,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

ล้อเลือ่ น จานวน 4 ตัว ตัวละ 3,900 บาท

32 เก้าอีท้ างาน (ใช้ในห้องประชุม)

33 เครือ่ งปรับอากาศ

ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
สาหรับใช้ในห้องประชุมกองช่าง
จานวน 23 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทยี ู
จานวน 3 เครือ่ ง เครือ่ ง ละ
17,000 บาท ฯลฯ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองพัสดุ
และทรัพย์สิน
อบจ.บึงกาฬ
กองการศึกษาฯ
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
34 ตู้เก็บเอกสาร บานกระจก 2 ชั้น
(ขนาด 4 ฟุต)

35 โต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต
36 โต๊ะประชุม

37 โต๊ะหมู่บชู า

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
กระจก 2 ชั้น (ขนาด 4 ฟุต)
จานวน 5 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต จานวน 5 ตัว
ตัวละ 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 6
ที่นั่ง สาหรับใช้ในห้องประชุมกองช่าง
จานวน 5 ตัว ตัวละ 8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บชู า
จานวน 1 ชุด

38 ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ชุดทดสอบคอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์
(SLUMP TEST) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
39 แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบเหล็กเก็บ
ตัวอย่างลูกปูน จานวน 3 ชุด
40 เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
25,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

45,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

42,500

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

7,500

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

6,500

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

25,500

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งมัลติมีเดีย
14,100
อบจ.บึงกาฬ
กองช่าง
โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด
อบจ.บึงกาฬ
3,000 ANSI Lumens สาหรับใช้ใน
ห้องประชุมกองช่าง จานวน 1 เครือ่ ง
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รายละเอียดของ
ที่
ครุภณ
ั ฑ์
41 เครือ่ งเสียง พร้อมชุดลาโพงเครือ่ งเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งเสียง พร้อม
ชุดลาโพงเครือ่ งเสียง สาหรับใช้ในห้อง
ประชุมกองช่าง จานวน 1 ชุด
42 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ประชุม
ไร้สาย จานวน 16 ตัว สาหรับใช้ ใน
ห้องประชุมกองช่าง
43 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7
คิวบิกฟุต จานวน 1 เครือ่ ง

44 กล้องระดับขนาดกาลังขยาย 32 เท่า

45 ล้อวัดระยะทาง แบบธรรมดา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาด
กาลังขยาย 32 เท่า จานวน 1 เครือ่ ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
แบบธรรมดา จานวน 2 ชุด
ชุดละ 8,000 บาท
46 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครือ่ ง เครือ่ งละ 17,000 บาท

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
13,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

38,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

9,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

40,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

16,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

34,000

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ
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1 .ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่
47 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

48

49

50

51

รวม

รายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 30,000 บาท
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบ
สาหรับกระดาษขนาด A3
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 6,300 บาท
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบ
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink
Tank Printer) จานวน 3 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 4,300 บาท
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 5,800 บาท
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 2 เครือ่ ง
เครือ่ งละ 3,700 บาท
51 โครงการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
พ.ศ. 2563
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.
กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบจ.บึงกาฬ

6,300

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

12,900

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

17,400

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

7,400

อบจ.บึงกาฬ

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

1,615,300
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