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แนนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

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

   ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 
อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม  2554 เป็นต้นไป  โดยแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย 
อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของ
จังหวัดหนองคาย 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร เป็น

จังหวัดที่มี เขตพ้ืนที่ ติดต่อกับแม่น้ าโขง และแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                                                                     
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ แขวงบอลิค าไซ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็น 
    แนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม                  
ทิศใต้           ติดต่อกับ อ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง และอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร                                                                                             

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

        สภาพภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะทอดยาวตามล าน้ าโขงจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัด
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยเส้นทางรถยนต์  751 กิโลเมตร 
และมีอาณาเขตติดกับเมืองปากซัน   แขวงบอลิค าไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ าโขงเป็น
เส้นกั้นเขตแดน   จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งชุ่มน้ าโลกถึง 2 แห่ง คือ บึงโขงหลงและหนองกุดทิง 

       1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  
  (1) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ท านา และ
ปลูกพืชไร่พืชสวนและป่าธรรมชาติ  
  (2) สภาพพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งชุ่มน้ าโลก มี 2 แห่ง คอื หนองกุดทิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ และบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง 

       (3) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด สลับกับภูเขา พบในเขตอ าเภอบุ่งคล้า ศรีวิไลและอ าเภอบึงโขง
หลงเนื่องจากแม่น้ าโขงไหลผ่านอ าเภอต่างๆ 4 อ าเภอ ทั้งยังเป็นแหล่งชุ่มน้ าโลก จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการ       
ท าเกษตรกรรม โดยราษฎรได้อาศัยแม่น้ าโขงเป็นแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราษฎรที่
อาศัยอยู่ริมแม่น้ าโขง จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ าโขง นอกจากนี้ส านักงานพลังงาน
แห่งชาติได้จัดตั้งสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ในพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ าโขงเพ่ือท าการสูบน้ าจากแม่น้ าโขงและแหล่งน้ าอ่ืน  ๆ 
ขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลั กษ ณ ะอากาศจั ดอยู่ ใน จ าพ วกฝนแถบ ร้อนและแห้ งแล้ ง (ธ .ค .-ม .ค .)ใน ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน 
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจน
อากาศหนาวเย็น  

1.4  ลักษณะของดิน 
   จังหวัดบึงกาฬมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขาสูงชันใช้
ประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไร่การเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให้การระบายน้ าได้ดี  
และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินมีความรวดเร็ว  สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการ
ปลูกข้าว  จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ าที่ต้องมีกรรมวิธีแบบพิ เศษในการรอง
พ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
ส าหรับปัญหาทรัพยากรดินในจังหวัดบึงกาฬ ที่ส าคัญ ได้แก่  
    -  ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขงบริเวณอ าเภอเมือง   บึงโขงหลง  ปากคาด  และอ าเภอบุ่งคล้า ซึ่ง
ท าให้สูญเสียดินแดน เนื่องจากการพังทลายและร่องน้ าเปลี่ยนทิศทาง  ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีชายแดนตามล าน้ าโขงติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาวทั้งสิ้น 120  กิโลเมตร มีการพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขง 
60.5  กิโลเมตร 
   -  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้น้ ากรดในแปลงปลูกยางพารา  จึงท าให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพ่ิมขึ้นทุกปี  
   -  ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้กับความต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากินของราษฎร 
ตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูวัว และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งแนวเขตที่ดินของรัฐ  เนื่องจากต้องการที่ดินส าหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจยางพารา   
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสภาพปัญหาของดิน  ในจังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 
 

ปัญหาของดิน เน้ือที่(ไร่) 
ดินกรดจดัในท่ีลุ่มและมโีครงรา่งแน่นทึบ 45,053 

ดินกรดในที่ลุม่ 121,751 

ดินกรดในที่ลุม่ความอุดมสมบูรณต์่ า 73,521 

ดินค่อนข้างเป็นดินทรายและดินกรดในที่ดอน 217,670 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอน 2,163 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอนความอุดมสมบูรณ์ต่ า 24,405 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุม่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 69,467 

ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 214 

ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก้อนกรวด 730,984 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีดอนความอุดมสมบรูณต์่ า 242,352 

ดนิทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุ่มความอุดมสมบูรณ์ต่ า 73,913 

ดินทรายจดัในท่ีดอน 23,157 

ดินทรายจดัในท่ีลุ่ม 8,219 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 2,127 

ดินลูกรังในท่ีลุ่ม 160,263 

ดินเป็นกรดจัดและค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุ่มความอุดมสมบรูณต์่ า 96,332 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันความอุดมสมบรูณ์ต่ า 8,447 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต ์ 146,403 

รวม 2,046,443 

     ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 53 ต าบล 617 หมูบ่้าน 18 เทศบาลต าบล  41  
องค์การบริหารส่วนต าบล  และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          ตารางที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ  

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
2. อ าเภอเซกา 
3. อ าเภอโซ่พิสัย 
4. อ าเภอพรเจริญ 
5.อ าเภอปากคาด 
6. อ าเภอบึงโขงหลง 
7. อ าเภอศรีวิไล 
8. อ าเภอบุ่งคล้า 

12 
9 
7 
7 
6 
4 
5 
3 

131 
136 
95 
58 
64 
57 
51 
25 

7 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
- 

6 
8 
7 
4 
6 
3 
4 
3 

รวม 53 617 18 41 
             

              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ             ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 2.2 การเลือกตั้ง 
จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น  297,760  คน  

  1.5.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2   คน 
  1.5.2  สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง)  1   คน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  รวมทั้งสิ้น 420,647  คน แยกเป็นประชากรชาย  212,127  คน  ประชากรหญิง  208,520  คน  

จ านวนครัวเรือน  126,466  หลังคาเรือน 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ. 2561     

อ าเภอ ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด ครัวเรือน 

จังหวัดบึงกาฬ 212,931 211,009 423,940 133,062 
1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 46,572 46,379 92,915 32,786 
2. อ าเภอพรเจริญ 22,149 22,185 44,334 12,545 
3. อ าเภอโซ่พิสัย 36,564 36,064 72,628 20,958 
4. อ าเภอเซกา 43,727 43,130 86,857 26,173 
5. อ าเภอปากคาด 17,793 17,634 35,427 11,838 
6. อ าเภอบึงโขงหลง 18,915 18,673 37,588 11,700 
7. อ าเภอศรีวิไล 20,210 19,945 40,155 13,003 
8. อ าเภอบุ่งคล้า 7,001 6,999 14,000 4,059 

ที่มา : ส านักงานสถติิ จ.บึงกาฬ      ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน ธันวาคม 2559 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 212  
โรงเรียน จ านวน 2,184 ห้องเรียน (ก่อนประถมศึกษา – ป.6) จ านวนนักเรียน 40,521 คน จ านวนผู้บริหาร 
211 คน จ านวนครู/ครูผู้ช่วย 2,263 คน พนักงานราชการ 78 คน จ านวนครูอัตราจ้าง 65 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
211 คน นักการภารโรง 69 คน 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนครู และนักเรียน  

 
อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนครู (คน) 

ข้าราชการคร ู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

นักการ
ภารโรง 

รวม 

นู้บริหาร 
ครู/ครู
นู้ช่วย 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อ าเภอพรเจริญ 

3. อ าเภอเซกา 

4. อ าเภอบึงโขงหลง 

5. อ าเภอศรีวิไล 

6. อ าเภอบุ่งคล้า  

7. อ าเภอโซ่พิสัย 

8. อ าเภอปากคาด 

51 

21 

42 

18 

15 

11 

36 

18 

512 

210 

435 

190 

199 

96 

347 

195 

9,286 

4,027 

7,848 

3,524 

3,822 

1,498 

7,049 

3,467 

51 

20 

42 

18 

15 

11 

36 

18 

499  

288 

439 

204 

203 

84 

364 

182 

11 

11 

7 

2 

9 

7 

26 

5 

16 

6 

10 

4 

7 

2 

16 

4 

51 

19 

42 

18 

15 

11 

37 

18 

16 

10 

15 

6 

4 

3 

10 

5 

744 

355 

555 

252 

253 

118 

489 

222 

รวม 212 2,184 40,521 211 2,263 78 65 211 69 2,987 

ทีม่า : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ       ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2562 
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                                

มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 25  โรงเรียน จ านวน 
558 ห้องเรียน (ม.1–ม.6) จ านวนนักเรียน 18,326 คน จ านวนครูทั้งหมด 1,037 คน จ านวนอัตราครู : นักเรียน  2 : 40 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนครู และนักเรียน  

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนครู 
(คน) 

ครู : นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อ าเภอพรเจริญ 

3. อ าเภอเซกา 

4. อ าเภอบึงโขงหลง 

5. อ าเภอศรีวิไล 

6. อ าเภอบุ่งคล้า  

7. อ าเภอโซ่พิสัย 

8. อ าเภอปากคาด 

4 

3 

6 

2 

2 

1 

4 

3 

111 

64 

104 

36 

60 

21 

90 

72 

3,877 

2,082 

3,291 

1,107 

2,142 

677 

2,834 

2,316 

218 

123 

190 

70 

112 

44 

152 

128 

2:40 

2:40 

2:40 

2:40 

2:40 

2:40 

2:40 

2:40 

รวม 25 558 18,326 1,037 2:40 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21          ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

4.2 สาธารณสุข  
   1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
       1.1 โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด  175 เตียง    1 แห่ง 
       1.2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด    60 เตียง    1 แห่ง 
       ขนาด    30 เตียง    6 แห่ง 
      (สัดส่วน  เตียง : ประชากร  เท่ากับ   1 : 1,600) 

  1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล              61 แห่ง 

    2. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  ประกอบด้วย 
   2.1 คลินิกแพทย์           16    แห่ง 
   2.2 คลินิกเวชกรรม                 15    แห่ง 
   2.3 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง          1    แห่ง 
   2.4 คลินิกทันตกรรม            2 แห่ง 
   2.5 คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์      26 แห่ง 
   2.6 ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1                   21 แห่ง 
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  2.7 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย   7 แห่ง 
  2.8 ร้านขายยาแผนโบราณ       34 แห่ง 
  2.9 ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์             3 แห่ง 
  2.10 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ          1 แห่ง 

   ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   
        ณ วันที่  31  มกราคม  2558 

 3. สถานบริการสาธารณสุข   
               จังหวัดบึงกาฬ  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) ขนาด  175 เตียง  จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลบึงกาฬ  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (M2) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล เซกา โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง (F2) จ านวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลพรเจริญ โรงพยาบาลโซ่พิสัย โรงพยาบาลปากคาด โรงพยาบาล
บึงโขงหลง และโรงพยาบาลศรีวิไล โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบุ่งคล้า      
ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขในระดับต าบล มีทั้งหมดจ านวน 61 แห่ง  แบ่งเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง ขนาดกลาง 45 แห่ง และขนาดเล็ก 9 แห่ง และมีศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง สังกัดโรงพยาบาลบึงกาฬ ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน จ านวน 1 แห่ง 

ตารางท่ี 6 จ านวนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
               และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  จ าแนกรายอ าเภอ  จังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ  2558 

ที ่ อ าเภอ 

รพท./รพช. 
ศสม. 
(แห่ง) 

รพ.สต.
ขนาด
ใหญ่ 
(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาด
กลาง 
(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาด
เล็ก 

(แห่ง) 
แห่ง เตียง 

ระดับเครือข่ายบริการ
ตาม 

Service Plan 
1 บึงกาฬ 1 175 รพท. (S) 1 3 8 3 
2 พรเจริญ 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   6  
3 โซ่พิสัย 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 10  
4 เซกา 1 90 รพช.ขนาดใหญ่ (M2)  2 8 2 
5 ปากคาด 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   5 1 
6 บึงโขงหลง 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 2 1 
7 ศรีวิไล 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   4 1 
8 บุ่งคล้า 1 10 รพช.ขนาดเล็ก (F3)   2 1 

รวม 8 395  1 7 45 9 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2558   
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    4.  บุคลากรด้านสาธารณสุข 
 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   

 ข้าราชการ                จ านวน  936   คน 
 ลูกจ้างประจ า               จ านวน  116    คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว         จ านวน           273   คน 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  851 คน 
 พนักงานราชการ         จ านวน    42   คน  

        รวมทั้งหมด  จ านวน           2,218  คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   7,916    คน 

 ที่มา :  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  และกลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยเวชศาสตร์        
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ วันที่  31  มกราคม  2558 

 จ านวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พบว่า บุคลากรวิชาชีพต าแหน่งแพทย์ และ
พยาบาลวิชาชีพ  มีจ านวนและสัดส่วนต่อประชากร อยู่ในเกณฑ์ตามเกณฑ์สัดส่วนของเขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขต 8 ส่วนบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ และเภสัชกร อยู่ในเกณฑ์ขาดแคลน เมื่อเทียบกับเกณฑ์สัดส่วน
ของเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 8   

ตารางท่ี 7 จ านวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ปี 2558 

บุคลากร จ านวน 
สัดส่วน:ปชก 

(จังหวัดบึงกาฬ) 

สัดส่วน:ปชก 

ของเขตตรวจราชการที่ 8 

1. แพทย ์ 49 1 : 8,515 1 : 25,000 

2. ทันตแพทย์ 23 1 : 18,142 1 : 8,700 

3. เภสชักร 34 1 : 12,272 1 : 7,420 

4. พยาบาลวิชาชีพ 480 1 : 869 1 : 550 

ที่มา :  กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ    ณ วันท่ี  31  มกราคม  2558 

    5. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์   
     แยกตามต าแหน่งวิชาชีพและรายอ าเภอของจังหวัดบึงกาฬ เทียบกับเกณฑ์การจัดสรรบุคลากรด้าน
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (GIS) ในภาพรวมของประเทศ พบว่า บุคลากรทุกสาขา
วิชาชีพ ยังขาดแคลนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยต าแหน่ง ทันตแพทย์ มีร้อยละที่ขาดแคลนมากที่สุด รองลงมา 
ต าแหน่งเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  

 จากตาราง แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนของบุคลากรในทุกวิชาชีพ โดยวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุด   
ไปหาน้อยที่สุด คือ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์ และพยาบาลใน รพท./รพช. 
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 อย่างไรก็ตาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ หน่วยบริการได้จ้าง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการ
สาธารณสุข เพ่ือให้ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการมากขึ้น และคาดว่าในปีงบประมาณ 2558 การขาดแคลนบุคลากร
จะลดน้อยลง  
 การขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหน่วยบริการ มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ 

ตารางที่  8  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์  แยกตามต าแหน่ งวิชาชีพและรายอ าเภอ จังหวัดบึ งกาฬ   
                 ปีงบประมาณ 2558 

 แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาลใน รพ. พยา 
บาล
ใน 
รพ.
สต. 

จพ.ทันต 

อ าเภอ ควร
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควร 
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควร
มี 

มีจริง ขาด 
/ 

เกิน 
ควร 
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

รพ
. 

รพ.
สต. ขรก 

ลูก
จ้าง ขรก ลูก

จ้าง ขรก ลูก 
จ้าง ขรก ลูก 

จ้าง 

สสจ.  2 0   2 0   6 0         

บึงกาฬ 30 21 0 -9 13 8 0 -5 13 10 0 -3 183 
10
6 62 -15 19 4 5 

พรเจริญ 5 2 0 -2 4 2 0 -2 3 3 0 -0 38 38 10 +10 9 3 3 

โซ่พิสัย 6 3 0 -3 5 3 0 -2 4 3 0 -1 48 30 14 -4 13 4 4 

เซกา 15 9 0 -6 7 4 0 -3 7 6 0 -1 78 45 31 -2 15 4 5 

ปากคาด 4 2 0 -2 3 1 0 -2 3 4 0 +1 59 32 12 -15 6 2 2 

บึงโขงหลง 3 5 0 +2 3 2 0 -1 2 2 0 0 39 27 12 0 8 3 2 

ศรีวิไล 4 3 0 -1 3 2 0 -1 2 3 0 +1 31 30 12 +11 8 2 3 

บุ่งคล้า 3 2 0 -1 2 1 0 -1 2 3 0 +1 17 12 7 +2 3 3 0 

รวม 70 49 0 -21 40 23 0 -17 36 34 0 -2 493 
32
0 

16
0 -13 62 21 19 

คิดเป็นร้อยละ   -30.0   42.5   -55.5   2.64    

 
  ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_office_detail.php?rgcode=10&cwcode=38&offid=11040&poscode=60104
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4.3 อาชญากรรม 
ปัญหาอาชญากรรมของจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 เพ่ิมสูงขึ้น  

โดยคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายเป็นประเภทความผิดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด รองลงมา คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์       
ซึ่งการกระท าความผิดในแต่ละประเภทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม จ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทความนิด 
2556 

(ม.ค. – ธ.ค.) 
2557 

(ม.ค. – ธ.ค.) 
2558 

(ม.ค. – มี.ค.) 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 20 16 7 6 3 3 
1.1 ฆ่านู้อ่ืนโดยเจตนา 
1.2 ปล้นทรัพย์ 
1.3 ชิงทรัพย ์(รวม) 
1.4 ลักพา เรียกค่าไถ่ 
1.5 วางเพลิง 

16 
0 
2 
0 
2 

12 
0 
2 
0 
2 

0 
5 
2 
0 
0 

0 
4 
2 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
2 

1 
0 
0 
0 
2 

2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ 99 64 86 49 10 6 
2.1 ฆ่านู้อ่ืนโดยเจตนา 
2.2 ฆ่านู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
2.3 ท าให้ตายโดยประมาท 
2.4 พยายามฆ่า 
2.5 ท าร้ายร่างกาย 
2.6 ขม่ขืนกระท าช าเรา 

16 
0 
0 
12 
53 
18 

12 
0 
0 
9 

34 
9 

13 
5 
2 
12 
38 
16 

8 
3 
2 
7 

23 
7 

0 
0 
0 
0 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
4 
2 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 119 64 101 51 4 0 
3.1 ลักทรัพย์ 
3.2 วิ่งราวทรัพย ์
3.3 รีดเอาทรัพย ์
3.4 กรรโชกทรัพย ์
3.5 ชงิทรัพย ์
3.6 ปล้นทรัพย ์
3.7 รับของโจร 
3.8 ท าให้เสยีทรัพย ์

103 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
10 

54 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
6 

89 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
7 

45 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4. คดีที่น่าสนใจ 75 33 142 37 6 1 
4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
4.2 โจรกรรมรถยนต์ 
4.3 โจรกรรมโค – กระบือ 
4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
4.5 ปล้น – ชิงรถโดยสาร 
4.6 ปล้น – ชิงรถแท็กซี ่
4.7 ข่มขืนและฆ่า 
4.8 ลักพาเรยีกค่าไถ่ 
4.9 ฉ้อโกง 
4.10 ยักยอก 

15 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
36 

10 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
8 

12 

18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
94 

6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 

23 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

5. คดีที่รัฐเป็นนู้เสียหาย 
จับ/ราย จับ/ราย จับ/ราย 
3,319 4,368 558 

5.1 อาวุธปืน 
5.2 การพนัน 
5.3 ยาเสพติด 
5.4 การค้าประเวณี 
5.5 มแีละเนยแพร่วัตถุลามก 

231 
184 

3,002 
2 

335 
352 

3,673 
8 

46 
62 

481 

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2558 
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 4.4 ยาเสพติด 
  สถานการณ์น าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ยังมีการลักลอบน าเข้า ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง 
       ยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้า ได้แก่ ยาบ้า กัญชา และมีแนวโน้มน าเข้าเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากฝ่ายตรง
ข้ามหันมาใช้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดน าเข้า เนื่องจากภูมิประเทศเอ้ืออ านวย โดยลักลอบน าเข้าตามช่องทาง
ธรรมชาติหมู่บ้านตามแนวชายแดน จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน โดยจุดผ่านแดนถาวรเป็นจุดน าเข้าที่ส าคัญ 
        พื้นที่เป้าหมาย คือ ตลอดแนว 4 อ าเภอชายแดน  
        การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีการสนธิก าลังจากส่วนราชการ เพ่ือสกัดกั้นการ
น าเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดน  โดยเน้นหนักที่จุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรน การลาดตระเวนทางน้ าการ
ลาดตระเวนทางบก  
        จากปัญหาความม่ันคงชายแดน จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านความมั่นคงชายแดนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในด้านความมั่นคง จังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผนึกก าลัง จากก าลังในพ้ืนที่ การจัดระเบียบชายแดนให้เกิดความ
มั่นคงสงบเรียบร้อย ก าหนดจุดจอดเรือตามแนวชายแดน 
         2)  การพัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ผ่านกลไกความร่วมมือทุกระดับมี
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนในระดับท้องถิ่น คือ 
              (1) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับท้องถิ่น       
จังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว 
              (2) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับท้องถิ่นอ าเภอ   
กับเมืองของ สปป. ลาว 

           ทั้งนี้เพ่ือก าหนดมาตรการร่วมกันด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน  , ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ, ความร่วมมือด้านแรงงาน, การดูดหินทรายตามล าน้ าโขง, การป้องกันตลิ่งพัง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
- สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อให้ อสม. สามารถดูแลสุขภาพของคนใน ชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
- สนับสนุนการป้องกันโรคในชุมชน ท้องถิ่น อย่างทั่วถึง 
- สนับสนุนและส่งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การออกก าลังกาย การห่างไกลยา

เสพติดและการป้องกันโรคต่างๆ 
- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเชิงรุก ให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชน 
- สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเสริมสร้าง บ าบัด รักษา สุขภาพของประชาชน 
- ให้การสงเคราะห์บุคคลในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  ๑) ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดสระบุรี (ท่ีนี่เป็นที่มาของ ค าพูด 
“สระบุรีเลี้ยวขวา”) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุดรธานี 
จนถึงจังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดหนองคายสู่จังหวัดบึงกาฬ โดยจะผ่านอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี  
อ าเภอปากคาด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ ๑๑ ชั่วโมง  

๒) ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย และขบวนรถด่วนดีเซลราง กรุงเทพ – อุดร ฯ     
ทุกวัน จากสถานีรถไฟหนองคายเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร  

๓) เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ – อุดรธานี ลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 
เดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ ใช้เส้นทางจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย - อ าเภอโพนพิสัย - อ าเภอรัตนวาปี    
อ าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร 

 
ตารางท่ี 10  แสดงระยะทางจากอ าเภอ ถึง จังหวัด 

อ าเภอ ระยะทางจาก อ าเภอ – จังหวัด 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ - 

2. อ าเภอพรเจริญ 45 

3. อ าเภอโซ่พิสัย 78 

4. อ าเภอเซกา 84 

5. อ าเภอปากคาด 45 

6. อ าเภอบึงโขงหลง 97 

7. อ าเภอศรีวิไล 24 

8. อ าเภอบุ่งคล้า 44 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 
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5.2 ไฟฟ้า 
จังหวัดบึงกาฬ มีผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจ านวน ๑๐๘,๓๑๑ ราย มีปริมาณในการใช้ไฟฟ้า ๒๓๒.๑ เม็กกะวัตต์ 

แนวโน้ม จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ปีละ ๖% ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ปีละ ๑๖.๓๓ ดังต่อไปนี้  
     ตารางท่ี 11  แสดงการใช้กระแสไฟฟ้า 

รายการ 
การใช้กระแสไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ 
จ านวนผู้ใช้ไฟ ปริมาณการใช้ไฟ 

ปี 2555 102,172 ราย 194.2 1  เม็กกะวัตต์ 
ปี 2556 150,586 ราย 216        เม็กกะวัตต์ 
ปี 2557 108,311 ราย 232        เม็กกะวัตต์ 
   

 ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดบึงกาฬ 
 

5.3 การประปา 
จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 5,120 ราย มีก าลังผลิตที่ใช้งาน 3,748 ลบ.ม./วัน      

มีปริมาณน้ าผลิต : ๑ ,349,137 ลบ.ม.ในปีงบประมาณ 2555 ปริมาณน้ าจ าหน่าย : 972,737 ลบ.ม.           
ในปีงบประมาณ 2555  
      ตารางท่ี 12  แสดงปริมาณการผลิต/จ าหน่ายน้ าประปาจังหวัดบึงกาฬ  

ประเภท จ านวน หน่วย 
จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 6,805 ราย 
ก าลังผลิตที่ใช้งาน 600 ลบ.ม. / ซม. 
ปริมาณน้ าผลิต 400 ลบ.ม. / ซม. 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย 154,996 ลบ.ม. 

ที่มา : การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบึงกาฬ    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

5.4 โทรศัพท์ 
  มีองค์การโทรศัพท์ ๑ สาขา 
ตารางท่ี 13  แสดงข้อมูลการให้บริการของ บมจ. ทีโอที ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  

อ าเภอ 
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 

โทรศัพท์ 
ประจ าที่ 

อินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

โทรศัพท์ 
ประจ าที่ 

อินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

โทรศัพท์ 
ประจ าที่ 

อินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

อ.เมือง 1,212 1,398 ๑,201 2,686 ๑,185 2,921 
อ.ศรีวิไล 178 394 170 583 154 711 
อ.พรเจริญ 223 346 215 456 195 575 
อ.เซกา 304 1,304 298 1,532 285 1,661 
อ.บึงโขงหลง 128 213 121 280 104 388 
อ.บุ่งคล้า 92 104 86 125 62 187 
อ.ปากคาด 189 269 183 319 153 358 
อ.โซ่พิสัย 224 1,365 229 1,464 202 1,634 

รวม 2,550 5,393 2,497 7,445 2,339 8,435 
ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)        ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 



15 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  จังหวัดบึงกาฬ มีที่ท าการไปรษณีย์ของรัฐ 7 แห่ง ดังนี้ ปจ .บึงกาฬ ,ปณ.เซกา ,ปณ.โซ่พิสัย , ปณ.
บึงโขงหลง ,ปณ.ปากคาด ,ปณ.พรเจริญ ,ปณ.ศรีวิไล มีที่ท าการไปรษณีย์เอกชนบุ่งคล้า 1 แห่ง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,495,167.68 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมจ านวน 1,427,242.5 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 57.2 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา จ านวน 775,994 ไร่  ข้าวจ านวน 575,186 
ไร่  พืชไร่ 27,257.50 ไร่  อ่ืนๆ (ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผัก) จ านวน 48,789 ไร่  การเกษตรด้านอ่ืนๆ จ านวน 
16  ไร่ โดยพืชไร่ที่นิยมปลูกคือมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพราะมีผลผลิตต่อไร่
สูงและมีราคาน่าจูงใจแก่การเพาะปลูก ผลผลิตจะถูกส่งเพ่ือจ าหน่ายนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด ส่วนพืชไร่อ่ืนๆเกษตรกร
จะปลูกแซมตามแปลงพาราที่ยังไม่ได้ขนาดการกรีดซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ในระหว่างช่วงรอกรีด  
ดังตารางที่ 14  

ตารางท่ี 14 แสดงพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจและผลผลิต ปี 2558 

ที่มา : ส านักงานเกษตรบึงกาฬ  
 

 

อ าเภอ 

พื้นที่การเกษตร 
(ไร่) 

พื้นที่การเกษตรถือครอง 

นาข้าว พืชไร่ ไม้นล/ไม้
ยืนต้น 

ยางพารา พืชนัก การเกษตร
ด้านอ่ืนๆ

ไร ่(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

บึงกาฬ 337,980 112,855 1,564 10,026 210,890 2,633 12 

พรเจริญ 123,187.5 52,441 794 4,348 65,437 167.5 0 

โซ่พิสัย 227,786 105,198 5,045 7,745 109,798 0 0 

เซกา 307,181 138,928 13,960 8,313 145,980 0 0 

ปากคาด 108,830.25 32,720 323.50 3,675 71,560 549.75 2 

บึงโขงหลง 132,205 51,274 4,467 4,211 70,571 1,681 1 

ศรีวิไล 137,445.5 60,760 794 3,370 72,458 62.5 1 

บุ่งคล้า 52,627 21,010 310 1,829 29,300 178 0 

รวม 1,427,242.5 575,186 27,257.50 43,517 775,994 5,272 16 
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ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางบึงกาฬ 
 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ทั้งหมดประมาณ 3,703,971 ไร่      

โดยจังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงพื้นท่ีปลูกยางพาราและผลผลิตในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ นลนลิตต่อไร่ 

บึงกาฬ 775,994 4976,440 255 
เลย 563,980 355,934 170 
อุดรธานี 329,590 286,368 168 

ศรีสะเกษ 273,279 154,566 233 

สกลนคร 295,580 171,240 144 
รวม 2,238,423 1,465,548 970 

       ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ  

        จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่การเกษตร 1,427,242.5 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 775,994 ไร่ คิด   
เป็นร้อยละ 54.37 ของพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งอ าเภอเมืองบึงกาฬเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดถึง 
145,901 ไร่ รองลงมา คือ อ าเภอเซกา และอ าเภอโซ่พิสัย ตามล าดับตามตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 แสดงพ้ืนที่ปลูกยางพาราเป็นรายอ าเภอ  ปี 2558 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ  

 

 

 
 

 

  พื้นที่ปลูกท้ังหมด พื้นที่เปิดกรีดทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ ราย ไร ่ ราย ไร ่

๑. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 7,939 210,890 - 145,901 
๒. อ าเภอพรเจริญ 4,443 65,437 - 38,211 
๓. อ าเภอโซ่พิสัย 6,001 109,798 - 82,010 
๔. อ าเภอเซกา 7,070 145,980 - 89,433 
๕. อ าเภอปากคาด 3,696 71,560 - 44,204 
๖. อ าเภอบึงโขงหลง 3,737 70,571 - 34,411 
๗. อ าเภอศรีวิไล 4,102 72,458 - 42,542 
๘. อ าเภอบุ่งคล้า 1,768 29,300 - 20,728 

รวม 38,756 775,994 - 497,440 
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  ปริมาณผลผลิตยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปีซึ่งเกิดจากหลาย
ปัจจัย ปัจจัยหนึ่งเกิดจากอายุยางที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อปริมาณน้ ายางที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้เมื่อในอดีตมีการรณรงค์
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช่วงปี 2547 – 2548 และเมื่อยางพารามีอายุตามเกณฑ์ที่กรีดได้ ส่งผลให้ปัจจุบัน 
(2558) มีพ้ืนที่เปิดกรีดยางเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก และอีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากเกษตรมีความรู้ ความช านาญ        
การบ ารุงรักษาแปลงยางพาราเพ่ิมมากขึ้น 

 ส่วนภาพรวมทางด้านราคานั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดภายนอกประเทศ เนื่องจากตลาดรับซื้อ
ยางพาราของไทย คือ จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้น ราคายางพาราจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ราคายางพาราลดลงจากปีงบประมาณ 2554 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าตกต่ าและผันผวน และมูลค่ารวมของปีงบประมาณ 2554 ยังมีมูลค่า
มากกว่า ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากราคาผลผลิตที่สูงกว่าและปริมาณผลผลิตมีมากกว่า ดังตาราง 17 

ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิต มูลค่าและราคาโดยเฉลี่ย ปีงบประมาณ 2554 – 2557 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 
* หมายเหตุ ในปี 2557 เป็นตัวเลขประมาณการ 

ความเสียหายด้านการเกษตรจากอุทกภัยของจังหวัดบึงกาฬ เปรียบเทียบปี 2555 และ ปี 2556           
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ าฝนในปี 2555 มีปริมาณมาก ส่วนในปี 2556 ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม    
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ความเสียหายจากอุทกภัยจึงเพิ่มขึ้น ความเสียหายปรากฏ ดังตารางที่ 18 
ตารางท่ี 18 แสดงความเสียหายด้านการเกษตรจากอุทกภัย ปี 2556 

ที่ อ าเภอ 
ความเสียหาย ปี 2555 ความเสียหายที่ได้รับ ปี 2556 

เกษตรกร
(ราย) 

ข้าว(ไร่) พืชไร่(ไร่) 
พืชสวนและ
อ่ืนๆ(ไร่) 

เกษตรกร
(ราย) 

ข้าว(ไร่) พืชไร่(ไร่) 
พืชสวนและ
อ่ืนๆ(ไร่) 

1 เมือง 640 989 0 1,223.25 595 5,040.75 - 103 
2 ปากคาด 260 563.75 5.0 141.25 234 1,996 - 20 
3 โซ่พิสัย 147  0 149.50 2,018 15,970.81 64.8 1,140 
4 ศรีวิไล 1,219 5,981.50 0 60.00 276 1,334 - 22 
5 พรเจริญ 0 0 0 0 974 8,881.51 2.75 283 
6 บึงโขงหลง 0 0 0 0 - - - - 
7 เซกา 0 0 0 0 859 9,640.75 4 45 
8 บุ่งคล้า 0 0 0 0 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,266 7,543.25 5.0 1,574 4,956 42,863.82 71.55 1,613 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 

 
 

ผลผลิต 

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

นน. 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

นน. 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท

) 

มูลคา่ 
(บาท) 

นน.
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

นน.
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

ยางแน่น
ดิบ - - - - - - - - - - - - 

ยางก้อน
ถ้วย 506 64.5 9,777,066.090 456 45.5 8,543,569,944 510 37.5 9,513,540,000 432 31 6,696,000,000 
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6.2 การประมง 
  1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การเลี้ยงปลาน้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ เป็นบ่อเลี้ยงปลามีพ้ืนที่ประมาณ 
1,200 – 1,600 ตรม. เกษตรกรที่ขุดเพ่ือต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะปลาธรรมชาติที่
เข้ามาอาศัยอยู่ การเลี้ยงส่วนใหญ่ จะมีการดูแลรักษา น้อย และการจัดการ ไม่มากนัก โดยจะเริ่มปล่อยปลาในช่วงฤดูฝน 
หลักจากนั้นประมาณ 6 - 10 เดือน จะเริ่มทยอยจับขึ้นมาบริโภค ซึ่งตรงกับช่วงเกี่ยวข้าวเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามจะไม่จับจนหมดจะเหลือไว้บางส่วนเพ่ือเป็นพันธุ์ต่อไป 

ในปัจจุบันปริมาณการเลี้ยงปลาในบ่อดิน มีจ านวนลดลง แม้ว่าจะมี หน่วยงานต่างๆ ของทาง
ราชการให้การสนับสนุนการขุดบ่อ เลี้ยงปลาแก่เกษตรกรตามโครงการต่าง ๆ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันมา
สนใจเรื่องยางพารามากขึ้น โดยมีราคาผลผลิตเป็นตัวจูงใจ ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจะด าเนินการในลักษณะไร่
นาสวนผสม ประกอบกับปริมาณสัตว์น้ าที่ได้จากธรรมชาติมีจ านวนลดน้อยลง จึงท าให้เกษตรกรมีความสนใจเลี้ยง
ปลาในบ่อดิน อย่างไรก็ตามรูปแบบการ เลี้ยงปลาส่วนใหญ่ยังคงเป็นเช่นเดิม กล่าวคือไม่มีการดูแลรักษาและเลี้ยง
อย่างจริงจัง ก่อนปล่อยปลาก็ไม่มีการเตรียม บ่อหรือไม่สามารถเตรียมบ่อได้ ในระหว่างการเลี้ยงก็ปล่อยให้ปลาหา
กินอาหารเองตามธรรมชาติ บางรายให้อาหารระยะแรกต่อจากนั้นไม่มีการให้อาหารหรือให้เป็นครั้งคราวไม่มีการให้
อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตที่ได้จึงต่ าประมาณ 50 -100 กก./ไร่ ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลานิลแปลงเพศ
ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เป็นต้น ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะพอใช้บริโภคในครัวเรือนไม่มากพอที่จะจ าหน่ายรายได้
เกษตรกรที่เลี้ยงแล้วจ าหน่ายเป็นรายได้มีจ านวนไม่มาก จะมีเฉพาะรายที่สนใจและมีการดูแลรักษาและเลี้ยงอย่าง
จริงจัง ซึ่งโดยมากมักจะเป็นเกษตรกรที่ท าในลักษณะไร่นาสวนผสม ผลผลิตที่ได้ประมาณ 100 – 200 กก./ไร่ 

ส าหรับปัญหาที่พบนอกจากตามที่กล่าวแล้วยังประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น สภาวะฝน
แล้ง น้ าท่วม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีส าหรับข้อมูลจ านวนบ่อ มีเพ่ิมขึ้นทุกปี สามารถส ารวจรวบรวมได้จาก
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านประมง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 9,715 ราย 12,241 บ่อ 9,936.38 ไร่ กระชัง 564 กระชัง 18,716.80 ตารางเมตร แยกเป็นเกษตรกร
เลี้ยงเชิงพาณิชย์ จ านวน 28 ราย (เลี้ยงในกระชัง 28 ราย 564 กระชัง เนื้อที่ 18,716.80 ตารางเมตร) เกษตรกร
เลี้ยงแบบยังชีพ จ านวน 9,715 ราย (เลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 9,715 ราย 12,241 บ่อ เนื้อที่ 9,936.3850 ไร่) 
มีดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 19  แสดงจ านวนการท าประมงแยกเป็นรายอ าเภอ  

ล าดับที่ อ าเภอ 
เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ราย บ่อ ไร ่ ราย กระชัง ตรม. 
1 บึงกาฬ 1,982 2,567 2,161.2350 12 442 17,089.6000 
2 เซกา  2,201 2,581 1,803.8060 15 114 1,499.2000 
3 โซ่พิสัย 1,650 2,215 2,266.8270 - - - 
4 พรเจริญ 515 558 370.2000 1 8 128.0000 
5 ปากคาด 342 403 376.5400 - - - 
6 บึงโขงหลง 682 930 708.0070 - - - 
7 ศรีวิไล 1,667 2,126 1,639.4500 - - - 
8 บุ่งคล้า 676 861 610.3200 - - - 
 รวม 9,715 12,241 9,936.3850 28 564 18,716.8000 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ           ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
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ส าหรับปริมาณผลผลิตและมูลค่าการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนทั้งสิ้น 
205,549 กิโลกรัม เลี้ ยงปลาในบ่อดิน มีมูลค่ าทั้ งสิ้ น 4,062,650.00 บาท เลี้ ยงปลาในกระชัง มีมูลค่ าทั้ งสิ้ น 
11,250,000.00 บาท เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดิน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 4,308.37 กิโลกรัม และเกษตรกรที่เลี้ยง
ปลาในกระชัง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อตารางเมตร เท่ากับ 32.00 กิโลกรัม ในด้านผลผลิต เกษตรกรในอ าเภอปากคาดมีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่มากที่สุด 860.30 กิโลกรัม รองลงคือเกษตรกรในอ าเภอเมืองบึงกาฬ 803.49 กิโลกรัม เกษตรกรในอ าเภอบุ่งคล้าผลิต 
764.57 กิโลกรัม เกษตรกรในอ าเภอบึงโขงหลงผลิต 628.87 กิโลกรัม เกษตรกรในอ าเภอศรีวิไลผลิต 513.22 กิโลกรัม 
เกษตรกรในอ าเภอพรเจริญ  โซ่พิสัยผลิตได้ ตามล าดับ การเลี้ยงปลาในกระชัง เกษตรกรสามารถน าผลผลิตจ าหน่ายภายใน
จังหวัดบึงกาฬ  ทั้ง 8 อ าเภอ และน าไปส่งในเขตจังหวัดใกล้เคียง แต่จะประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอาหารปลา   
ที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ไม่ว่าราคาน้ ามันขึ้นหรือภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้น และปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา เกษตรกรจึงได้มีการกลุ่ม
กันเอง เพ่ือเป็นอ านาจในการต่อรอง ด้านอาหารปลาต้องหาแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 

ตารางท่ี ๒0  แสดงผลผลิตด้านการประมงแยกเป็นรายอ าเภอ  

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ปริมาณการ 
นลิต (กก.) 

นลนลิต
เฉลี่ย ต่อไร่ 

(กก.) 
มูลค่า(บาท) 

ปริมาณการ 
นลิต (กก.) 

นลนลิตเฉลี่ย
ต่อ ตรม. 

(กก.) 
มูลค่า(บาท) 

1 บึงกาฬ 3,730.00 803.49 237,350.00 100,000.00 16.00 7,500,000.00 
2 เซกา  3,860.00 107.22 270,200.00 50,000.00 16.00 3,750,000.00 
3 โซ่พิสัย 3,590.00 146.70  234,950.00 - - - 
4 พรเจรญิ 4,585.00 484.00 320,950.00 - - - 
5 ปากคาด 3,055.00 860.30 196,000.00 - - - 
6 บึงโขงหลง 24,088.00 628.87 1,900,490.00 - - - 
7 ศรีวิไล 4,391.00 513.22  292,610.00 - - - 
8 บุ่งคล้า 8,250.00 764.57 610,100.00 - - - 
 รวม 55,549.00 4,308.37 4,062,650.00 150,000.00 32.00 11,250,000.00 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ                        ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 

2) การประมงในแหล่งน้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ มีแม่น้ าโขงเป็นล าน้ าไหล  
ผ่านเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอปากคาด และอ าเภอบึงโขงหลง ความยาวตามล าน้ าโขง ประมาณ 
120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีล าน้ า  สาขาย่อยของ
แม่น้ าสงครามที่ไหลอ าเภอเมือง อ าเภอเซกา อ าเภอพรเจริญ และมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่ส าคัญของ จังหวัดบึงกาฬ 
อีก 2 แหล่ง คือ บึงโขงหลง และหนองกุดทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับโลก ส่วนแหล่งน้ าที่สร้างโดย หน่วยงานของรัฐ 
เช่น กรมประมง กรม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อสร้างอีกเป็นจ านวนมาก ส่วน แหล่งน้ า  ประเภทหนอง    
บึงแหล่งน้ าขนาดเล็ก แหล่งน้ าในวัด มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป รวมแล้วประมาณไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง แหล่งน้ า
ต่าง ๆ ดังกล่าวรวมทั้งพ้ืนที่นาในช่วงฤดูฝน ประชาชนในชนบทจะอาศัยท าการประมง โดย จับสัตว์น้ าขึ้นมาบริโภค
เป็นบางครั้งบางคราว ส าหรับบริเวณท่ีมีการท าการประมงแบบเสริมรายได้ จะท าการประมง 
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ตามล าน้ าสาขาย่อยของ แม่น้ าสงคราม โดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูน้ าหลากสัตว์น้ าต่าง ๆ จะว่ายทวนน้ าขึ้นไปผสม
พันธุ์วางไข่ ดังนั้นในช่วง ดังกล่าวชาวประมงจะเข้ามาจับปลาบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก ถึงแม้ เจ้าหน้าที่หน่วยบริหาร
จัดการประมงน้ าจืด เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตรวจตราปราบปรามอย่างเข้มงวดกวดขันก็ตาม ก็มักจะมี
ชาวประมงลักลอบท าการ ประมงและถูกจับกุมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเครื่องมือที่นิยมของชาวประมง นอกเหนือจาก
ข่าย (ด่าง,มอง) ที่เป็น ปัญหาในปัจจุบันนี้ คือ การใช้อวนกั้นทางเดินของสัตว์น้ า (ด่างกัด) และยอขันช่อ(สะดุ้งใหญ่) 
เนื่องจากเป็น เครื่องมือที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 แต่เนื่องจากลักษณะดีเด่นเป็นพิเศษของเครื่องมือ
ชนิดนี้ท าให้ เป็นที่นิยมลักลอบกันมากก็คือ สามารถจับปลาได้ทุกชนิดและคราวละจ านวนมาก ท าให้คุ้มค่ากับการ
ลงทุน และ เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ส าหรับข้อมูลแหล่งน้ าและ การท าการประมง ในเขตจังหวัดบึงกาฬ รวม
ทั้งสิ้น 902 แห่ง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84,019 ไร่ ชาวประมงที่ท าการประมงทั้งสิ้น 27,845 ราย เรือท าการประมง 
14,443 ล า รายละเอียดแยกแต่ละอ าเภอดังนี้  

 
ตารางท่ี ๒1  แสดงข้อมูลแหล่งน้ าและการท าประมง แยกเป็นรายอ าเภอ  

ล าดับที่ อ าเภอ 
จ านวน 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ไร่) 
นลนลิต 
(กก.) 

ชาวประมง 
(ราย) 

เรือประมง 
(ล า) 

1 บึงกาฬ 131 30,294.00 

รวมทั้ง
จังหวัด 

ก าลัง
ด าเนินการ

ส ารวจ 

ก าลัง
ด าเนินการ

ส ารวจ 

2 เซกา 255 26,828.00 
3 โซ่พิสัย 135 786.00 
4 พรเจริญ 86 5,665.00 
5 ปากคาด 66 7,731.00 
6 บึงโขงหลง 58 11,502.00 
7 ศรีวิไล 50 4,616.00 
8 บุ่งคล้า 27 3,133.00 
 รวม 808 90,555 3,658,615 0 0 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ       ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 
การท าการประมงของชาวประมงในจังหวัดบึงกาฬ ในปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถเก็บรวบรวม

ข้อมูลมี ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 3,658,615 กิโลกรัม  
 
3) การเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด ฟาร์มผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ ในปี 2562 ผลการ

ส ารวจมี ฟาร์มเพาะพันธุ์ฯ คงเหลือฟาร์มที่ยังด าเนินกิจกรรมอยู่ จ านวน 2 ฟาร์ม (อ าเภอเมืองบึงกาฬ 1 ฟาร์ม 
อ าเภอ ศรีวิไล 1 ฟาร์ม) จากเดิมจ านวน 3 ฟาร์ม เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ไป จังหวัดอุดรธานี ฟาร์มผลิตพันธุ์สัตว์
น้ าจืด มี พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 4.00 ไร่ สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้ งปี  จ านวน 2,739,500 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
1,985,000 บาท ราคาจ าหน่ายเฉลี่ยตัวละ 72 สตางค์ สามารถจ าหน่ายหน้าฟาร์มและส่งจ าหน่ายในจังหวัด   
บึงกาฬ ชนิด พันธุ์ปลาที่น าจ าหน่ายมีดังนี้ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ   
ปลาดุก ปลาจีน ปลาจาระเม็ดน้ าจืด ปลานิลแปลงเพศ และกบ ส าหรับพันธุ์ปลาล าเลียงมาจากฉะเชิงเทรา 
ขอนแก่น มหาสารคาม มาอนุบาลแล้วจ าหน่าย ส่วนพันธุ์กบสามารถเพาะพันธุ์และอนุบาลได้เองในพ้ืนที ่
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 6.3 การปศุสัตว์ 
ด้านการท าปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด แต่มีการเลี้ยงไม่มากนักส่วน

ใหญ่จะ เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป็ด โคเนื้อ โคนม สุกร และกระบือ จังหวัดบึงกาฬ มีการท าปศุสัตว์ 
โคเนื้อ จ านวน 25,591 ตัว โคนม จ านวน 1,025 ตัว กระบือ 15,592 ตัว สุกร จ านวน 24,743 ตัว ไก่ จ านวน 
453,687 ตัว เป็ด จ านวน 151,444 ตัว 

 
ตารางท่ี ๒2  แสดงจ านวนปศุสัตว์แยกเป็นรายอ าเภอ  

ที ่ อ าเภอ โคเน้ือ (ตัว) โคนม (ตัว) กระบือ (ตัว) สุกร 
(ตัว) ไก่(ตัว) เป็ด(ตัว) รวม(ตัว) 

1 บึงกาฬ 5,676  2,351 6,587 231,104 17,581 263,299 

2 พรเจรญิ 3,684  2,121 698 77,925 14,623 99,051 

3 โซ่พิสัย 2,651  2,126 7,386 121,703 38,387 172,253 

4 เซกา 4,859 1,025 3,025 2,261 114,767 10,179 136,116 

5 ปากคาด 1,203  537 1,247 60,809 6,258 70,054 

6 บึงโขงหลง 2,712  2,182 2,122 102,465 25,772 135,253 

7 ศรีวิไล 3,242  1,600 2,965 157,778 33,017 198,602 

8 บุ่งคล้า 1,564  1,650 1,477 33,315 5,627 43,633 

 รวม 25,591 1,025 15,592 24,743 453,687 151,444 1,118,261 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบงึกาฬ      ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 

6.4  การบริการ 
โรงแรม   5 แห่ง 
ร้านอาหาร  20 แห่ง 
ห้างสรรพสินค้า  2      แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  1 แห่ง  
ท่าเรือ   1 แห่ง 
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6.5 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดบึงกาฬ     
                        จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตของประชาชนที่น่าสนใจเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ยอดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

            ตาราง 23  แสดงประเภทจ านวนนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดบึงกาฬ  
ประเภทของนักท่องเที่ยว  ปี 2561 

นู้มาเยี่ยมเยือน 601,533 
        ชาวไทย 594,757 
        ชาวต่างชาติ 6,776 
ยอดรายได้นู้มาเยี่ยมเยือน ( ล้านบาท ) 1,047.1 
        ชาวไทย 1,033.9 
        ชาวต่างชาติ 13.2 
  จ านวนห้องพัก 1,526 
  อัตราการเข้าจอง ( % )* 57.64 
  จ านวนแขกที่เข้าพัก 321,626 
  
  

                ที่มา :ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 

                  

  จากตารางพบว่านักท่องเที่ ยวที่ เดินทางเข้ามาจังหวัดบึ งกาฬส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนไทย  
ซึ่งจ านวนสูงถึง 594,757 คน ยอดรายได้รวมผู้มาเยี่ยมเยือนมีทั้งสิ้น 601,533 ล้านบาท แยกเป็นชาวไทย 
594,757 ล้านบาท ชาวต่างชาติ 6,776 ล้านบาท 
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                    จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้ งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามมากมาย ซึ่งจ าแนกออกได้ดังนี้                                              

           (1)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว (อ.บุ่งคล้า) ผืนป่าใหญ่ของ จ. บึงกาฬ และเป็นป่าอนุรักษ์ที่สวย
สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ภายในพ้ืนที่มีน้ าตกสวยงามหลายแห่ง โดยมีน้ าตกชะแนนเป็นน้ าตกขนาด
ใหญ่สุด               
                    (2)  น้ าตกเจ็ดสี (อ.เซกา) น้ าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ าไหล
ตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตา ด้านล่างมีแอ่งน้ าส าหรับเล่นน้ าและโขดหินให้นั่งเล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านดอนเสียด ม.3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ซึ่งเป็นลานหินใหญ่มีน้ าตกไหลลดหลั่นลง
มา 3 ชั้น น้ าไหลตลอดปี มีจุดเด่น คือ ไอหมอกยามเช้าระเหยไปกระทบกับแสงแดดท าให้น้ าตกที่ไหลลงมามี
หลายหลากสีเหมือนสีรุ้ง 

    (3)  น้ าตกตาดกินรี (อ. บึงโขงหลง) อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ าตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ าตกชั้นบน
ไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้างและมีแอ่งน้ าใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ ากันได้อยู่ในเขตบ้านนาอ่างป่าภูลังกา   

(4)  บึงโขงหลง (อ.บึงโขงหลง) พ้ืนที่ชุ่มน้ าโลกและเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ าท่ีย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอน
สวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ท าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริ เวณบึงยังมีหาดค าสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาว
ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ส าหรับนักท่องเที่ยว 
  (5)  หนองกุดทิง (อ าเภอเมืองบึงกาฬ) เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่  มีความกว้างโดยเฉลี่ย  
16,500  ไร่  ความลึกเฉลี่ย  5 – 10 เมตร  มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยสัตว์น้ ากว่า  250  สายพันธุ์     
พืชน้ ากว่า 200 ชนิด  เป็นที่ท ามาหากินของประชาชนในบริเวณนั้น  มีนกพันธุ์ต่าง ๆ กว่า  40  ชนิด ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลกแห่งที่สองของจังหวัดบึงกาฬ  และมีที่อนุรักษ์เด็ดขาด คือ  
ไม่ให้คนผ่านไปเลี้ยงสัตว์ จับสัตว์ ทุกชนิดในบริเวณนั้นมากกว่า 5 แห่ง จึงมีนกและสัตว์น้ าอาศัยอยู่เพ่ือเพาะพันธุ์
อย่างมากมายตลอดท้ังป ี
  (6)  น้ าตกถ้ าฝุ่น  (อ าเภอบุ่งคล้า)  อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท  ต าบลหนองเดิ่น  หากจากตัว
จังหวัดประมาณ  33 กม.  ธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่ง  อยู่ทางตอนเหนือของภู
และบริเวณใกล้เคียงกัน  มีถ้ าฝุ่นซึ่งเป็นถ้ าธรรมชาติที่ร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง  เป็นที่พักของพระธุดงค์  ที่เดินทางมา
ปฏิบัติธรรมในสมัยก่อน 
  (7)  น้ าตกถ้ าพระ  (อ าเภอเซกา) ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬที่ชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พลาดไม่ได้เลยในการเดินทางสู่น้ าตกถ้ าพระภูวัวหรือน้ าตกถ้ าพระ  เนื่องจากความสวยงาม
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  โดยเฉพาะการนั่งเรือทวนล าน้ าไปสู่น้ าตก  มีบรรยากาศที่งดงามมาก  น้ าตก
ถ้ าพระอยู่ในเขตบา้นถ้ าพระ  ต.โสกก่าม  อ.เซกา 
  (8)  น้ าตกชะแนน  (อ าเภอเซกา)  เดิมชื่อน้ าตกตาดชะแนน ตาดแปลว่า ที่ซึ่งมีน้ าไหล ชะแนน  
มาจากภาษาอีสาน ว่า สะแนน เป็นชื่อของเตียงไม้ไผ่ ทีเ่หลาไม้ไผ่ปูด้านหน้าเป็นซี่ๆ ความหมายจึงเป็นน้ าตกท่ีไหลมี
ขัวหินกั้นเป็นช่วงๆ ตั้งอยู่ในเขตบ้านเทพมีชัย อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  ห่างจากบึงกาฬประมาณ 54 กม. เป็นน้ าตก
ใหญ่ที่ไหลลัดเลาะมาตามล าห้วย แล้วตกมาเป็นน้ าตกสามชั้นอยู่ห่างกัน คือ ขัวพญานาค ชะแนน และ บึงจระเข้  
  (9)  วัดเจติคีรีวิหาร (ภูทอก)  (อ าเภอศรีวิไล)  ในภาษาอีสาน ภูทอก  แปลว่า  ภูเขาที่โดดเดี่ยว  
เป็นภูเขาหินแกรนิต  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร  อยู่ในเขตบ้านนาค าแคน  ต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  ซึ่งบริเวณวัด
เป็นเขตห้ามบุกรุกท าลายป่าไม้  และล่าสัตว์ป่า  และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  มีทิวทัศน์ที่งดงาม พระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ  
ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบ าเพ็ญเพียร  เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม  เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ การขึ้นภูทอกนั้น  
เริ่มก่อสร้างบันไดไม้ส าหรับไต่ขึ้นไปในปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ชั้น  ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง ๕ ปีเต็ม 
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(10) วัดอาฮงศิลาวาส  ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านอาฮง หมู่ ๓ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ   
ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมืองบึงกาฬ  21  กม.  วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง  เมื่ออดีตนานมาแล้ว  หลวงพ่อลุน        
ผู้ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาในกลางป่าดงดิบปะปนกับโขดหิน  น้อยใหญ่  ซึ่งเป็นเทือกเขาเชื่อมโยงมาจากฝั่งประเทศลาว   
วัดนี้มีชื่อเรียกว่า “วัดป่าเลไลย” ต่อมาปี พ.ศ.2506  หลวงพ่อลุนได้มรณภาพลง  ท าให้วัดนี้ไม่มีพระภิกษุอยู่จ า
พรรษาแบบถาวรเลย  คงเหลือแต่แม่ชีแก่ๆ อยู่เฝ้าจ าวัดและรักษาวัด  กระทั่ง  พ.ศ.  2517  ท่านเจ้าคุณนิเทศศา
สนคุณ  (หลวงพ่อมหาสมาน  สิริปัญโญ)  ผ่านมาแวะเข้าไปดูบริเวณวัดเห็นสภาพทั่วไปสงบร่มรื่นอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ า
โขงซึ่งจะมีโขดหินเรียงรายอยู่ในแม่น้ าโขง  ยื่นจากฝั่งออกไปสู่กลางล าน้ าโขงมีชื่อเรียกว่า  “แก่งอาฮง”  ต่อมาหลวงพ่อได้
ปรึกษากับคณะสงฆ์พร้อมญาติโยม  จะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่  ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์และถาวร  โดยปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  และก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็นแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยม  เสร็จแล้ว
หลวงพ่อตั้งชื่อวัดใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมว่า  “วัดอาฮงศิลาวาส”  และได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนถงึปัจจุบัน                                                                                                                                        
  (11) วัดสว่างอารมณ์  (วัดถ้ าศรีธน)  อ าเภอปากคาด  ตั้งอยู่ที่  ต าบลปากคาด  ๕๐๐  เมตร  
จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒  ไป  ๔๑  กิโลเมตร  ถึงบ้านปากคาด  วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่
บริเวณเนินเขา  ภายในบริเวณวัดมีโขดหิน  หน้าผา  ลานหิน  มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไปเป็นที่ร่มรื่นมีล าธารเล็ก ๆ 
ไหลผ่าน  พระอุโบสถทรงระฆังคว่ าตั้งอยู่บนเนินสูง  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์  บนพระอุโบสถ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาว  
  (12) ศาลเจ้าแม่สองนาง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  เป็นศาลที่ผู้คนในแถบลุ่มน้ าโขงให้ความเคารพศรัทธา  
ในตัวเมืองใหญ่ๆ  ที่อยู่ริมแม่น้ าโขงจะมีศาลเจ้าแม่สองนางให้คนกราบไหว้บูชาเสมอ  เช่น  ศาลเจ้าแม่สองนางวัดหาย
โศก  จังหวัดหนองคาย  ศาลเจ้าแม่สองนางจังหวัดมุกดาหาร  แต่ประวัติความเป็นมาเจ้าแม่สองนางในแต่ละท้องที่ก็มี
เล่าขานแตกต่างกันไป  แต่เนื้อหามีลักษณะตรงกันก็คือ  เป็นกษัตริย์หรือชาวล้านช้าง  ที่มีลูกสาวสองคน  อพยพหนี
ข้าศึก  ล่องมาตามแม่น้ าโขง  แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  แล้วกลายเป็นพญานาคคอยปกปักรักษา  ผู้คนที่อาศัยอยู่ล า
น้ าโขงในการท ามาหากิน  ค้าขาย  หรือเดินทาง  ท าให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง 
  (13)  แก่งอาฮง  เป็นแก่งหินกลางล าน้ าโขง  บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส  ถือเป็นจุดที่แม่น้ าโขง
มีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้  กระแสน้ าบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ าหลาก  และมี
กระแสน้ าไหลวน  เป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น  “สะดือแม่น้ าโขง”  แม่น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง  
มีความกว้างประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ในฤดูน้ าลด  และมีความกว้าง  ๔๐๐  เมตร  ในฤดูน้ าหลากและจะสามารถ
มองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ของทุกปี  และกลุ่มก้อนหินที่ปรากฏบริเวณแก่งอาฮง  จะมีชื่อ
เรียกตามลักษณะหิน  เช่น  หินลิ้นนาค  หินปลาเข้  ถ้ าปลาสวาย  แก่งอาฮง  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนและ
สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองบึงกาฬยังเป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ  “บั้งไฟพญานาค”  
ในช่วงประเพณีออกพรรษาจะมีนักท่องเที่ยวมาพักเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ  บริเวณบ้านอาฮงจ านวนมาก  
จะมีมากในวันขึ้น  ๑๕  ค่ าเดือน  11  ที่ปฏิทินไทยกับปฏิทินประเทศ  สปป.ลาว  ตรงกันและชาวบ้านโดยรอบยัง
อาศัยท าการประมงด้วย 

  (๑๔)  วัดสังขลิการาม  อ าเภอโซ่พิสัย  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนสามหมื่น  ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานี  ประมาณ  ๘๐๐  ปี  มาแล้ว  เจ้าอนุวงษ์แห่งนครเวียงจันทน์      
ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นมาประดิษฐ์สถานไว้ในหอไตร(เวียงจันทน์)  

  หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่นประดิษฐาน  อยู่วัดนิโคตร  (วัดมณีโคตร)  บ้านปากห้วยหรือบ้าน
ปากน้ า  ปัจจุบันคืออ าเภอโพนพิสัย  ซึ่งเมื่อประมาณ  ปี  พ.ศ.  ๒๔๒๓  ชาวบ้านโส่หรือชาวโซ่  ได้อพยพมาตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือนอยู่ในบ้านโซ่ปัจจุบัน  ประมาณ  ๒๐ – ๓๐  หลังคาเรือน  ครั้นต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๔๔๕  ชาวบ้าน
ปากน้ า  คุ้มวัดจุมพล  อ าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน  ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ร่วมกับชาวบ้านโส่หรือโซ่ได้ตั้งบ้านเรือน
อยู่ริมห้วยซ า  ปัจจุบันคือท้ายอ่างเก็บน้ าด้านทิศตะวันตก  ในเวลาต่อมาเห็นว่าบ้านเรือนจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ  
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จึงพากันย้ายครอบครัวหาที่ตั้งใหม่และได้พบวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งทรุดโทรมมากแต่ใบเสมายังอยู่ครบจึงพากัน
บูรณและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่  ในตอนนั้นบริเวณเป็นป่าดงดิบ  ชาวบ้านได้พากันสร้างบ้านใกล้กับวัด  จนต่อมา
เมื่อหมู่บ้านได้เจริญขึ้น  มีผู้อพยพมาอยู่เพ่ิมมากขึ้นพระอธิการจันที  มังศรี  เห็นว่ายังไม่มีพระประธานอยู่ประจ า
โบสถ์จึงเดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น  ซึ่งขณะนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดนิโคตร  ที่วัดนิโคตรนี้มีพระแสนกับ
พระเสียงประดิษฐานอยู่ในขณะที่นครเวียงจันทน์นั้นท าสงครามกับข้าศึก ชาวบ้านจึงน าพระพุทธรูป พระสุก พระเสริม 
พระใส  พระแสน  และพระเสียง  หลบข้าศึกล่องแพตามล าน้ างึมมาเรื่อย ๆ  เกิดแพแตก  แท่นพระศุกร์  ตกลงไปในน้ า        
ที่บริเวณนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านเวินแท่น และเมื่อล่องเรือมาถึงปากน้ างึม เกิดแพแตกอีก พระสุกได้ตกลงน้ าได้สูญ
หายไป  บริเวณพระสุกตกน้ านั้นเรียกว่าเวินสุก  ต่อมาเมื่อซ่อมแพเสร็จแล้ว จึงน าแพล่องมาถึงโพนพิสัย ชาวโพนพิสัยจึง
อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นกับพระเสียงไว้ที่วัดนิโคตร และเมื่อแพได้ล่องมาถึงหนองคายชาวหนองคายจึงได้อัญเชิญพระใส
ประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย  ส่วนพระเสริมนั้นได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดประทุมวนาราม  กรุงเทพฯ  เจ้าอธิการจันที  
มังศรี  ได้ไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นจากโพนพิสัยมาประดิษฐานไว้ที่บ้านโซ่   

  (๑๕)  วัดเซกาเจติยาราม  (พระอารามหลวง)  อ าเภอเซกา  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้ามูล
เมืองเซกา  และพระธาตุกตัญญู  วัดบ้านเซกา  นามเดิมชื่อ  วัดสันติมหาวัน  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘  หมู่  ๑๑  บ้านดงไร่  
ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  วัดนี้มีเนื้อที่  ๙๓  ไร่เศษ  เป็นป่าธรรมชาติทั้งหมดเมือปี พ.ศ.  ๒๕๑๗  
พระอาจารย์ประสงค์  ภูริปัญโญ  (พระครูสันติปัญญาภรณ์  หลวงปู่เทพา  ภูริปัญโญ  ในปัจจุบัน) มาปักกลดที่ป่าดง
ไร่แห่งนี้  ได้นิมิตว่าคนแก่  ๕ – ๖  คน  น าพาไปขุดไหเงิน  เหมือนคนแก่เหล่านั้นอยากให้มาตั้งวัดตรงนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หลวงปู่จึงตัดสินใจมาตั้งวัดและมาจ าพรรษาท่ีป่าแห่งนี้ 

  พระครูกุนนทีคณารักษ์  อดีตเจ้าคณะอ าเภอเซกา  ในสมัยนั้น  ได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า  วัดสันติมหา
วันและหลวงปู่อยู่จ าพรรษา  ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา  วันที่  ๑๕  ต.ค.  ๒๕๒๓  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 

 เมื่อวันที่  ๒๓  ต.ค.  ๒๕๒๕  ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดสันติมหาวัน  เป็นวัดบ้านเซกา  เพ่ือรักษา
ประวัติศาสตร์ของถิ่นนี้  และเพ่ือประดิษฐานพระเจ้ามูลเมืองเซกา  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๗  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ต่อมาได้รับอนุญาตจาก  มหาเถรสมาคม  ในการประชุม
มหาเถรสมาคมครั้งที่  ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒  ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดเซกาเจติยาราม  และ
ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  พระธาตุกตัญญู  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มีการสร้างอุโบสถ  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๙  เมตร  ใช้งบประมาณ  
จ านวน  ๗,๘๙๐,๐๐๐  บาท  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงได้ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  มาประดิษฐานหน้าบันอุโบสถนั้นด้วย  จึงให้ชื่อว่า  “โบสถ์มหาราชา”   

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้สร้างศาลาโรงธรรม  กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  เป็นทรงไทยชั้น
เดียว  ใช้งบประมาณจ านวน  ๘,๙๘๐,๐๐๐  บาท  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถและได้ขอตราพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันศาลาโรงธรรมนั้นด้วย  และพระองค์ได้พระราชทานนามศาลาหลังนี้ว่า  “ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  บรมราชินีนาถ”  เพ่ือให้คู่พระบารมีจึงให้ชื่อว่า  “ศาลามหาราชินี” ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐     
มีโยมชื่อเอกได้น าพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งเป็นของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว  รักษาสืบต่อกันมา  ๖๐  กว่าปีแล้ว  มา
ถวายเจ้าอาวาสมาสร้างเจดีย์บรรจุ เอาไว้เพ่ือเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้ งหลาย  ปีนั้นองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ  ๘๐  พรรษาพอดี  หลวงปู่จึงบอกลูกศิษย์ว่าให้ชื่อกฐินกองนี้ว่า  
“กฐินกตัญญ”ู  จึงเอามงคลนามท่ีว่ากฐินกตัญญูนั้นมาตั้ง เป็นชื่อเจดีย์นี้ว่า  “พระธาตุกตัญญ”ู 
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  (๑๖)  งานประเพณีแข่งเรือยาว  ด้วยศักยภาพของภูมิประเทศที่ตั้งของจังหวัด  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดชายแดน  
สปป.ลาว  และตั้งอยู่เหนือสุดแดนอีสาน  จึงมีด่านชายแดนถาวรตั้งอยู่ในพ้ืนที่  และมีงานประเพณีระหว่างประชาชนสอง
ประเทศ  คือ  งานประเพณีแข่งเรือยาว  จัดขึ้นในชว่งสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี  ซึ่งเป็นช่วงที่น้ าในแม่น้ าโขง
มีมาก  โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท คือ   
   ๑.  เรือยาวประเภทท้องถิ่นก าหนดฝีพายตั้งแต่  ๔๕ – ๕๕  ฝีพาย 
   ๒.  เรือยาวเล็กก าหนดฝีพายตั้งแต่  ๑๕ – ๒๕  ฝีพาย 
  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนมากมาย  ทั้งมาจากต่างจังหวัด  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
และเวียดนาม  เข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย 
  (๑๗)  งานสักการะหลวงพ่อพระใหญ่  วัดโพธาราม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปที่
มีความส าคัญ  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบึงกาฬ  ประชาชนในสมัยก่อนได้มาขอพรจากหลวงพ่อให้ช่วยเมตตา  ปกปักรักษา  
และป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป  และก็ได้สมดังปรารถนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้น  จึงจัดให้มีการน้อม
ถึงพระคุณที่หลวงพ่อได้เมตตากรุณาตลอดมา  และจัดงานสมโภชปีละ  ๒  ครั้ง  ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน  
คือ  ครั้งที่  ๑  วันเพ็ญเดือน  ๓  จะท าบุญข้าวจี่  พร้อมกับปราสาทผึ้ง  ๒  หลัง  เป็นการสักการะแด่หลวงพ่อ  /  ครั้งที่  ๒  
ท าในเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี  มีการสรงน้ าหลวงพ่อพระใหญ่  งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ประจ าปี  มีพุทธบริษัทมา
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก  พิธีสรงน้ ามักจัดขึ้นหลังวันมหาสงกรานต์หนึ่งสัปดาห์  ซึ่งจัดตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ 
  ประวัติหลวงพ่อพระใหญ่  วัดโพธาราม  บ้านท่าไคร้  หมู่ที่  ๕  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  โบกฉาบด้วยปูน  องค์หลวงพ่อมีขนาดหน้าตักกว้าง  ๒  ศอก  ๑  คืบ  ๔  นิ้ว  (๕ ฟุต  ๔  นิ้ว)  
ความสูง  ๓  ศอก  ๑  คืบ  (๗  ฟุต)  ศิลปะสมัยล้านช้าง  พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก  พระหัตถ์ขวาคว่ าวางทับ
พระฌานุ  ประดิษฐานบนแท่น  ๔  เหลี่ยม  ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมีผู้ที่มาขอพรจากหลวงพ่อเมื่อได้
สมความปรารถนาแล้ว  ก็ได้น าสีทองมาทาสมโภชหลวงพ่อ  จึงท าให้องค์หลวงพ่อเหลืองอร่ามเป็นสีทองทั้งองค์ 
  (18)  หาดสีดา  อ าเภอบุ่งคล้า  อยู่ในเขตบ้านหนองเดิ่นท่า  ต าบลหนองเดิ่น  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึง
กาฬ  เป็นหาดทรายที่สวยงามบริเวณริมโขง  ของอ าเภอบุ่งคล้า  ที่มองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ าปากกระดิ่ง  สปป. ลาว  ห่างจาก
ตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ  40  กม.  ทุกปีจะมีเทศกาลสงกรานต์  หาดสีดามีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว  เล่นน้ ากันอย่างคึกคัก 

6.6 อุตสาหกรรม  
  อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในจังหวัดบึงกาฬ คือ อุตสาหกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมอ่ืนๆ , 
อุตสาหกรรม ผลิตซ่อมจากโลหะ , อุตสาหกรรม อโลหะ , อุตสาหกรรมอาหาร ,อุตสาหกรรมขนส่ง และ 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมยาง , อุตสาหกรรมขนส่ง , อุตสาหกรรม 
อาหาร , อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) จ านวน  
ทั้งสิ้น 234 โรงงาน เงินลงทุนรวม 8,046.23 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 3,823 คน โดยจ าแนก ออกเป็น
จ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดังนี ้
ตารางท่ี 24  แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจ าพวก 

จ ำพวกที ่ จ ำนวนโรงงำน (โรงงำน) จ ำนวนเงนิทุน (ล้ำนบำท) จ ำนวนคนงำน (คน) 
2 50 ๔3.40 191 
3 184 ๓,๔๑๘.๙๑๙ 3,632 

รวม 234 8,046.23 3,823 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ             ข้อมูล ณ วันที่ ๑8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
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ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย  
๑. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  

๑.๑ อุตสาหกรรม ท าผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วยการผลิต ยางแท่ง STR ๒๐ ผลิตยาง
เครปเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตน้ ายางเข้มข้น ตามล าดับปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 15 โรงงาน เงินลงทุน 
3,918.36 ล้านบาท คนงาน ๑,628 คน  

๑.๒ อุตสาหกรรม ดูดทราย/โม่กรวด ประกอบด้วยการผลิต ดูดทราย เป็นหลัก รองลงมา
ได้แก่ โม่ บด ย่อยหินกรวด และร่อน คัด ทรายหรือกรวด ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๒๕ โรงงาน 
เงนิลงทุน ๘๕.๒๘๕ ล้านบาท คนงาน ๑๒๒ คน  

๑.๓ อุตสาหกรรม ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประกอบด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็น หลัก รองลงมาได้แก่ คอนกรีตส าหรับก่อสร้าง เช่น อิฐบล็อก เสา ท่อ ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวน 
โรงงานทั้งสิ้น ๒๔ โรงงาน เงินลงทุน ๑๒๗.๕๙๙ ล้านบาท คนงาน ๑๙๖ คน 

 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกเป็นรายอ าเภอ  
ล าดับที ่ ชื่ออ าเภอ จ านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 

1 เมืองบึงกาฬ 105 5,545.72 ๑,801 ๗32 2,533 128,022.9 
2 ปากคาด 15 305.48 209 123 332 6,207.66 
3 โซ่พิสัย 16 416.28 170 60 230 11,541.41 
4 พรเจรญิ 15 125.30 125 40 165 2,583.97 
5 เซกา ๑9 685.54 187 39 226 5,101.93 
6 บึงโขงหลง 42 893.39 181 37 ๒18 33,500.49 
7 ศรีวิไล 17 66.93 99 7 106 1,462.47 
8 บุ่งคล้า ๕ 35.92 12 ๑ 13 734 

รวม ๒34 8,041.23 2,784 1,039 3,823 189,155 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ                ข้อมูล ณ วันที่ ๑8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
 
ตารางท่ี 26  แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกประเภทอุตสาหกรรมเป็นรายอ าเภอ  

ประเภท 
อุตสาหกรรม 

 

อ าเภอเมือง ปากคาด 
โซ่

พิสัย 
พรเจริญ เซกา 

บึงโขง
หลง 

ศรีวิไล บุ่งคล้า รวม 

อุตสาหกรรม เกษตร 3 - - 1 5 2 1 - 12 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 37 1 2 - 1 28 4 1 74 
อุตสาหกรรมผลติ 
ซ่อมจากโลหะ 

11 3 3 2 2 5 4 - 30 

อุตสาหกรรมอโลหะ 10 6 6 5 2 2 4 - 35 
อุตสาหกรรมอาหาร  6 2 2 1 2 - 1 4 18 
อุตสาหกรรม ขนส่ง - - - - - - - - - 
อุตสาหกรรมยาง 8 1 2 1 2 - 1 - 15 

ทีม่า : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ                ข้อมูล ณ วันที่ ๑8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- สนับสนุนภารกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนให้มีศักยภาพในการใช้ทรัพยากรและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์  เพ่ือตอบสนองนโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  และเป็นการสร้าง
อาชีพ สร้างงานแก่ประชาชน  เพ่ือลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานนอกฤดูการผลิตภาคเกษตรกรรม 

- สนับสนุนประชาชนภาคการเกษตรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการ
ผลิตและการแปรรูปสินค้า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรต่าง ๆ 

- สนับสนุนกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  ให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้ภารกิจและขอบข่าย
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

6.8 แรงงาน 
  ข้อมูลจากส านักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ไตรมาสที่  2  (มีนาคม – พฤษภาคม 2556)     
จังหวัดบึงกาฬ แบ่งเป็นผู้ที่มีงานท า จ านวน 438,430 คน เป็นผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงาน จ านวน 251,994 คน ผู้มี
งานท า 224,661 ผู้ว่างงาน 91 คน และรอฤดูกาล 27,242 คน 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนประชากรและก าลังแรงงาน ปี พ.ศ.2556          

ประชากรและก าลังแรงงาน จ านวน (คน)ปี 2556 
ประชากรทั้งหมด 438,430 
นู้มีอายุ  15  ปีขึ้นไป 347,879 
   1. นู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 251,994 
       ก าลังแรงงานปัจจุบัน 224,752 
       -  ผู้มีงานท า 
       - แรงงานภาคเกษตร 
       - แรงงานนอกภาคเกษตร 

224,661 
- 
- 

       -  ผู้ว่างงาน 91 
       -  ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 27,242 
      นู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 95,885 
        -  ท างานบ้าน 28,282 
        -  เรียนหนังสือ 21,673 
        -  อื่น ๆ 45,930 
ประชากรอายุต่ ากว่า  15  ปี 90,551 

 ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดบงึกาฬ 
 

 6.9  การค้าชายแดน 
                   6.9.1) ข้อมูลจุดน่านแดนถาวรและจุดน่อนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 

                    จั งหวั ดบึ งกาฬเป็ นจั งหวั ดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของประเทศไทย 
มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีชายแดนเป็นแม่น้ าโขงกลั้นกลางยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามแขวงบอลิค าไซ 
สปป.ลาว ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทยกับ สปป.ลาวที่ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่
ติดกับ แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว ระยะทาง 120 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 1 จุด ได้แก่ ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
และจุดผ่อนปรน จ านวน 2 จุด ได้แก่ บ้านห้วยคาด อ าเภอเมืองบึงกาฬ และบ้านบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า 
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 ตารางท่ี 28  แสดงพื้นท่ีติดต่อและเวลาท าการของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัด 
จุดน่าน
แดน
ถาวร 

จุด
น่อน
ปรน 

พื้นที่ของไทย พื้นที่ของ สปป.ลาว เวลาท าการ 

บึงกาฬ √  
ด่านบึงกาฬ บ้านพันล า ต าบล
วิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

เมืองปากซัน 
 แขวงบอลิค าไซ 

ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 

  √ 
บ้านห้วยคาด ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด 

บ้านทวย เมืองท่าพะบาด 
แขวงบอลิค าไซ 

ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 
เวลา 06.00-16.00 น. 

  √ 
บ้านบุ่งคล้า ต าบลบุ่งคล้า 
อ าเภอบุ่งคล้า 

บ้านปากกะดิ่ง เมืองปาก
กะดิ่ง แขวงบอลิค าไซ 

ทุกวันอังคารและวันศุกร์  
เวลา 08.00-16.00 น. 

  
                   6.9.2) มูลค่าการค้าของจุดน่านแดนถาวรและจุดน่อนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 
                             การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ปีงบประมาณ 2561 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า และจุด
ผ่อนปรนบ้านห้วยคาด มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 5,620,349,571.75 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 
546,654,358.03 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 5,073,695,213.72 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 
4,527,040,855.69 ล้านบาท  
 

ตารางท่ี 29  แสดงสถิติมูลค่าการค้าชายแดนทั้งสินค้าน าเข้า-ส่งออก 
เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) 

 มูลค่าการน าเข้า 
(ล้านบาท) 

มูลค่าการส่งออก 
(ล้านบาท) 

ต.ค.60 53,476,344.64 356,214,901.88 
พ.ย.60 39,468,350.85 409,419,825.69 
ธ.ค.60 39,893,223.05 638,728,622.26 
ม.ค.61 31,800,719.41 460,335,395.20 
ก.พ.61 25,202,289.72 399,667,977.06 
มี.ค.61 61,618,533.54 448,137,692.71 
เม.ย.61 12,761,909.60 304,384,387.92 
พ.ค.61 14,681,545.37 419,468,962.12 
มิ.ย.61 66,127,887.03 371,156,745.28 
ก.ค.61 65,332,238.37 363,088,911.34 
ส.ค.61 65,033,453.04 470,075,389.41 
ก.ย.61 71,257,863.41 433,016,402.85 
รวม 546,654,358.03 5,073,695,213.72 

 
 

                            
 

 

ที่มา : ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
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  จากตารางแสดงให้ เห็นว่ายอดมูลค่าการน าเข้าสินค้าต่อเดือนมากที่สุดคือเดือนกันยายน 2561            
จ านวน 71,257,863.41 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้าที่น้อยสุดคือเดือนเมษายน จ านวน 12,761,909.60 ล้านบาท         
ส่วนยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าต่อเดือนมากที่สุดคือเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 638,728,622.26 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออกท่ีน้อยสุดคือเดือนเมษายน 2561 จ านวน 304,384,387.92 ล้านบาท โดยยอดการน าเข้าและ
ส่งออกตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายไทยได้ดุลการค้ามาตลอดทั้งปี 

   สินค้าส่งออกมีมูลค่าการส่งออก (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ทั้งสิ้น 5,073,695,213.72 ล้านบาท         
ณ ด่านศุลกากรบึงกาฬ สินค้าส่งออกที่ส าคัญและมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เครื่องดื่ม
กระทิงแดง น้ าอัดลม รถยนต์นั่งเก๋ง รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก หม้อแปลงไฟฟ้า ครีมบ ารุงผิว แชมพูครีมนวด ปูนซีเมนต์
น้ าผลไม้และน้ าพืชผัก ท่อพลาสติก ปั้นจั่นติดตั้ง รถเครน เป็นต้น  

ตารางท่ี 30  แสดงสินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรก 
ล าดับ

ที่  
ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) 

ชนิดสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) 

1. 
น้ ามันปิโตเลี่ยมและน้ ามันที่ได้จากแร่บิททูมินัส นอกจากที่เป็นน้ ามันดิบ รวมทั้ง
ปรุงแต่ง (น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล) 

1,544,722,767.19 

2. 
น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาลที่ท าให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 
และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอร์ (เครื่องดื่มกระทิงแดง น้ าอัดลม ชาโออิชิ  
นมแลคตาซอย ฯลฯ) 

1,117,720,854.88 

3. 
รถยนต์นั่งเก๋ง รถยนต์นั่งก่ึงบรรทุก ใหม่ส าเร็จรูป รถยนต์นั่งใหม่ รถยนต์นั่งที่มี
กระบะพร้อมเครื่องปรับอากาศขับเคลื่อนสองล้อ และสี่ล้อ 

786,967,295.43 

4. หม้อแปลงไฟฟ้าส าเร็จรูปแยกชิ้นส่วนประกอบได้พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด 121,860,888.78 

5. 
สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งเสริมความงาม หรือแต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่ง ส าหรับบ ารุงผิว
รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท ากันแดดหรือผิวคล้ า (ครีมบ ารุงผิว) 

117,726,712.73 

6. สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม (แชมพูครีมนวด) 88,967,238.26 
7. ปูนซีเมนต์ 81,019,006.30 

8. 
น้ าผลไม้และน้ าพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุราแต่เติมน้ าตาลหรือสารอื่นๆ ที่ท า
ให้หวาน (น้ ามะม่วง น้ าองุ่น น้ าแอปเปิ้ล น้ าส้มดีโด้น้ ามะพร้าว ฯลฯ) 

72,871,819.93 

9. ท่อพลาสติกท าด้วยโพลีเอททีลิน 67,827,187.90 
10. รถใช้งานที่มีปั้นจั่นติดตั้ง รถเครนมีล้อ ปั้นจั่น (เก่าใช้งานแล้ว) 54,732,399.92 

 รวม 4,054,416,171.32 
 อ่ืนๆ 1,019,279,042.40 
 รวมทั้งสิ้น 5,073,695,213.72 

               ที่มา : ด่านศุลกากรบึงกาฬ 

                             จากตารางสินค้าที่มียอดการส่งออกมากที่สุด 10 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดี เซล จ านวน 1,544,722,767.19 ล้านบาท รองลงมาคือ เครื่องดื่มกระทิ งแดง น้ าอัดลม                  
จ านวน 1,117,720,854.88 ล้านบาท รถยนต์นั่งเก๋ง จ านวน 786,967,295.43 ล้านบาท ตามล าดับ รวมทั้ง 10 ชนิด
สินค้าแล้วมีมูลค่า 4,054,416,171.32 ล้านบาท  โดยสินค้าส่งออกอ่ืน  ๆมีมูลค่า 1,019,279,042.40 ล้านบาท 
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  สินค้าน าเข้ามีมูลค่าการน าเข้า (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ทั้งสิ้น 546,654,358.03 ล้านบาท  ณ ด่าน
ศุลกากรบึงกาฬ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญและมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ไม้แปรรูป รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้าย   
มันส าปะหลังแห้ง ชาผง ไม้ตะเกียบ ก้านไม้ (ส าหรับท าธูป) ไม้ค้ิวบัว ไม้ปาร์เก้ ชันก้อน ชิ้นไม้กฤษณา เป็นต้น 
            
ตารางท่ี 31 แสดงสินค้าน าเข้ามูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรก 

            ที่มา : ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
                          
  จากตารางสินค้าที่มียอดการน าเข้ามากที่สุด 10 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
พลังงานไฟฟ้า จ านวน 339,718,477.16 ล้านบาท รองลงมาคือไม้แปรรูป จ านวน 71,503,186.49 ล้านบาท 
รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้าย จ านวน 48,058,301.02 ล้านบาท ตามล าดับ รวมทั้ง 10 ชนิดสินค้าแล้วมีมูลค่า 
533,810,989.21 ล้านบาท โดยสินค้าน าเข้าอ่ืนๆ มีมูลค่า 12,843,368.82 ล้านบาท 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.4 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 
และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.1 

ประชากรในจังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.7 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ร้อยละ 0.3 เป็นคน 
สัญชาติลาว และสัญชาติอ่ืนๆ มีจ านวนเล็กน้อย 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  (๑) งานวันสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ เช่น วัดคุ้ม
เหนือ วัดคุ้มกลาง วัดคุ้มใต้ เป็นต้น เข้าร่วมในประเพณีสงกรานต์ และประชาชนจะสรงน้ าพระตามขบวนแห่ต่างๆ 
บรรยากาศเต็มไป ด้วยความสนุกสนาน และเป็นการคลายร้อนให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการจัดการแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งขา โถกเถก วิ่งกระสอบ และการแข่งขันส้มต า แข่งขันเก็บขยะรักษาความสะอาด      
ซึ่งเป็นกิจกรรมในการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ของเทศบาลต าบลบึงกาฬ 

 
 

ล าดับ
ที่  

ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) 
ชนิดสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) 

1. พลังงานไฟฟ้า 339,718,477.16 
2. ไม้ผสมแปรรูป และส าเร็จรูป 71,503,186.49 
3. รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้ายอุปกรณ์ครบชุด รถยนต์นั่งที่มี กระบะใหม่พวงมาลัยซ้าย 48,058,301.02 
4. มันส าปะหลังตากแห้ง (มันเส้น) 37,044,591.38 
5. ชาผง 23,176,914.16 
6. ไม้ตะเกียบ 5,290,258.67 
7. ก้านไม้ (ส าหรับท าธูป) 2,978,266.20 
8. ไม้ค้ิวบัว ไม้ปาร์เก้ 2,930,752.13 
9. ชันก้อน 2,152,068.75 

10. ชิ้นไม้กฤษณา 958,173.25 
 รวม 533,810,989.21 
 อ่ืนๆ 12,843,368.82 
 รวมทั้งสิ้น 546,654,358.03 
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  (๒)งานบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นประเพณี
ดั้งเดิมของชาวอ าเภอบึงกาฬ โดยเป็นการส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ของอ าเภอบึงกาฬ โดยจะมีขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนต่างๆ ใน เทศบาลต าบลบึงกาฬ เช่น ชุมชนบึงกาฬ
กลาง ชุมชนบึงกาฬใต้ ชุมชนบึงกาฬเหนือ ชุมชนศรีโสภณ และชุมชนวิศิษฐ์โดยเทศบาลจัดให้มีการประกวดขบวน
แห่เซิ้งบั้งไฟทุกป ี

(๓) งานแห่เทียนพรรษา งานแห่เทียนพรรษาเป็นงานประจ าปีของจังหวัด ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา โดยหล่อเทียน พรรษาและประดับตกแต่งเทียนอย่างสวยงาม มีการจัดขบวนแห่ประกวด 
  (๔) ประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดบึงกาฬ  จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่   
แม่น้ าโขงมีมากโดยการแข่งขันเรือยาว ประเพณีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. เรือยาวประเภทท้องถิ่นก าหนด
ฝีพายตั้งแต่ ๔๕ – ๕๕ ฝีพาย ๒. เรือยาวเล็กก าหนดฝีพายตั้งแต่ ๑๕ - ๒๕ ฝีพาย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน
มากมาย ทั้งมาจาก ต่างจังหวัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม เข้ามาร่วมการ แข่งขันด้วย 
  (๕) งานบั้งไฟพญานาค งานบั้งไฟพญานาค จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ (วันออกพรรษา ) 
ของทุกปีเป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงอมส้ม ผุดขึ้นจากแม่น้ า โขงตลอดแนว ซึ่งจะ
เกิดข้ึนที,่ บึงกาฬ, บึงโขงหลง 
  (๖) งานลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาว ไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตาม ปฏิทินจันทรคติล้านนา “มักจะ” ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณี
นี้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่ คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธ
บาทที่ริมฝั่งแม่น้ านัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระ อุปคุตอรหันต์หรือ  ๕๑ พระมหาสาวก
ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้ก าหนดจัดในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ที่ติดกับแม่น้ า 
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ทุก ๆ ปี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต ๓ และโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว เป็นประจ า โดยในปี
นี้ได้ประดิษฐ์กระทงที่ท าจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ และ ใบตอง ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือ  เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งได้ส่งนางนพมาศเข้าประกวดเป็นปีแรก ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวถือเป็นส่วน
หนึ่งในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของไทย 
  (๗) งานขึ้นปีใหม่ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ผู้คนต่างมาร่วมท าบุญทางวัดต่างๆ จะมีการฟังเทศน์
ฟังธรรม เมื่อเวลาเที่ยงคืนก็จะมีการรดน้ ามนต์มีการผูกข้อต่อแขนกัน เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและ
ครอบครัว ตอนเช้าจะมีการท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 
  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ   

 ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน 

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  (1) ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าฝ้าย 126 ม. 3 บ.หนองลาด ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  
  (2) ลูกหยียักษ์แม่ประเนียร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอค า 58 ม. 1 บ.หอค า ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
  (3) ภาพเขียนลายเส้น กลุ่มภาพเขียนลายเส้น 136 หนองลาด ม. 3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
  (4) ของใช้ท าจากผ้า กลุ่มหัตถกรรมสามัคคี 281 ม. 11 บ.ศรีวิไลรุ่งเรือง ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
  (5) ปลาร้าข้าวคั่ว กลุ่มปลาร้าแม่บ้านเซกาเหนือ 154  ม. 14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
  (6) ผ้ามัดหมี่ กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย ม. 5 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  (1) แหล่งน้ าผิวดิน 
  ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬมีแหล่งน้ าส าคัญหลายแห่ง  และส่วนมากจะมีลักษณะเป็นหนอง  บึง  
เช่น  หนองกุดทิง  บึงกาฬ  บึงโขงหลง  หนองเงี่ยง  หนองเบ็น  และมีแม่น้ าส าคัญระดับภูมิภาคเอเชียไหลผ่าน  คือ  
แม่น้ าโขง  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของต าบลบึงกาฬและต าบลวิศิษฐ์  เป็นเส้นแบ่งเขตประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  (2) แหล่งน้ าชลประทาน 
  เป็นแหล่งน้ าที่ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการแหล่งน้ าและน าไปใช้ในการเกษตรกรรมส าหรับ
พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้ง  หรือเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ ในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬมีเขตชลประทานในพ้ืนที่
บ้านพันล า  ของเทศบาลวิศิษฐ์ 

 (3)  แหล่งน้ าใต้ดิน  

8.2 ป่าไม้  
 พ้ืนที่ป่าในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  เป็นป่าในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองกุดทิงส่วนมากเป็นป่าบุ่งป่า

ทาม  เติบโตได้ดีในพ้ืนที่น้ าท่วม  และมีป่าละเมาะ  และป่าเสื่อมโทรมตามพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่รกร้างทั่วไป  
พันธุ์ไม้ที่พบคือ  ยางนา  ตะแบก  สะแก  นนทรี  กระบก  กระบาก  กันเกลา  และกระพี้  เป็นต้น 

 8.3 ภูเขา 
   “ภูวัว” ตั้งอยู่บ้านดอนจิก เลยอ าเภอบุ่งคล้า ๓ กิโลเมตรและเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีเนื้อที่ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 
๑๕๐-๓๐๐ เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น บางส่วนเป็นสันเขาหินทราย ลานหิน
และทุ่งหญ้า 

  “ภูสิงห์ บึงกาฬ” อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่า
ดงสีชมพู เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ครอบคลุม
พ้ืนที่อ าเภอศรีวิไลกับอ าเภอเมืองบึงกาฬ มีทรัพยากรป่าไม้ที่คงสภาพสมบูรณ์ ภูเขาหินทรายบน ภูสิงห์เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่างๆ เกิดการเรียงตัวของก้อนหิน เกิดหน้าผา ถ้ า กลุ่มหิน
รูปทรงต่างๆ ลานหิน กระจายทั่วภูสิงห์ ท าให้เกิดความงามตามธรรมชาติลักษณะต่างกันบนภูสิงห์สามารถชมพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในภูเดียวได้เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจส าหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จังหวัดบึงกาฬและกรมป่าไม้ จึงได้พัฒนาพื้นที่ ภูสิงห์เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนตามหลักอนุรักษ์ 
   “ภูทอก” ภูเขาหินทราย ที่มีวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่
ยอดเขารวม 7 ชั้น เพ่ือเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ าท่ีอยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศ
เบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสอาจมองได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนม 
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 “ภูลังกา” มีลักษณะเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันตามแนวแม่น้ าโขง คือ ภูลังกาเหนือ ภูลังกากลาง และภูลังกาใต้    
ทอดยาวตามแนวทิศเหนือกับทิศใต้และสลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกสลับซับ ซ้อนกันพร้อมทั้งทอดยาวตาม
แนวล าน้ าโขง มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ที่จุดสูงสุดบนภูลังกาเหนือ สูง 563 เมตรจากระดับน้ าทะเล สภาพ
โดยทั่วไปของพ้ืนที่เป็นภูเขาหินทราย โดยแบ่งชั้นหินที่ส าคัญออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดหินโคราช หมวดหินภู
พาน และหมวดหินภูกระดึง ลักษณะดินจะเป็นดินทรายมีการพังทลายปานกลาง ภูลังกาเป็นต้นก าเนิดของห้วยต่างๆ 
หลายสาย เช่น ห้วยทรายเหนือ ห้วยซ่าน ห้วยยางนกเหาะ หวยลังกา ห้วยขาม และห้วยทรายใต้ ซึ่งมีความส าคัญมาก
ส าหรับราษฎรในที่ราบที่อยู่ใกล้เคียงในการท าการเกษตรกรรม และไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยภูเขาและน้ าตกที่สวยงาม 
เช่น น้ าตกถ้ าพระ น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกตาดชะแนน ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูววั พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแนนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แนนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

      1.1.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 1.2 แนนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน          
จังหวัดบึงกาฬ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

    และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 1.3 แนนพัฒนาภาค/แนนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แนนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที ่1 

(หนองคาย หนองบัวล าภ ูเลย อุดรธานี และ บึงกาฬ) 
 

วิสัยทัศน์ : (Vision)  “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย          
                  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

พันธกิจ : Mission 
  1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบกิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง  จากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก   
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ 
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู  อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร  เพ่ือให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาค
การเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม
และ ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหาร 
จัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

 4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับประชาคม  
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร้าง  
องค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุน การผลิตในภาค
การเกษตร   

 5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง      
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือหลุดพ้น 
จากความยากจน  

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต  
ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความม่ันคง ด้านอาหาร
และพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่และลดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน  

 7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการ
ผลิต และลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม      
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถ ใช้เทคโนโลยีและ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ    
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้ง การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ ทีม่ีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าประสงค์รวม  
  1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากข้ึน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้น 
จากความยากจน 
   2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วน  
  3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : Strategic Issues 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การนลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน 
  2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
  3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
  2. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
  3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
  1. กระตุ้น เศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการล งทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  
  2. ธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. รายได้การท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
  2. อัตราการขยายตัวรายได้ ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
   1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
   2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการนลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
   1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน 
   2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. อัตราการขยายตัวภาค การเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
  2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิต ทางการเกษตรส าคัญที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture 
Practices) เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง           
ได้อย่างยั่งยืน 
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม 
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ 
 1. วิสัยทัศน์ 

  "เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง" 

 ๒.  พันธกิจ 
  2.1 ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร ให้ทันสมัย 
        และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.2 ปรับโครงสร้างการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
        ความต้องการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 
  2.3 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
  2.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานข้ามแม่น้ าโขง
        แห่งที่ ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการค้า การลงทุน  
        และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  2.5 เตรียมการยกระดับพื้นท่ี เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  2.6 เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
        เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอาเซียน 
  2.7 ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพเป็นด่านถาวร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมี   
           ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
  2.8 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP ส าหรับข้าว พืชผัก และผลไม้ 
  2.9 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว์ และประมง) 
  2.10 ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า (พืช สัตว์ และประมง)  
          เพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย 
  2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงให้ครบวงจร และเกิดการลงทุนด้าน
          การท่องเที่ยวของจังหวัด 
  2.12 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ยกระดับ 
          รายได้และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  2.13 ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   
          ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2.14 ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการ 
          พัฒนาจังหวัด 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการแปรรูปให้เกิด 

                                          ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
       ๑. เป้าประสงค์ 

(๑) รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร  

                                               (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 9,658 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท)  
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       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

    (๒) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและพัฒนาเกษตรกร 
(๓) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน 

   (๔) ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   (๕) พัฒนาการขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics) 
   (6) พัฒนาระบบการตลาด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  
       ๑. เป้าประสงค์ 

(๑) เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

                                              3,107.37 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท) 
       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 

    (๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น าเข้า-ส่งออก) 
(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

    (๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการ (Logistics) 
(๕) พัฒนาด้านการตลาดสินค้าและบริการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
                                    เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

       ๑. เป้าประสงค์ 
   (๑) เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรปลอดภัย     

                                              และเกษตรอินทรีย์ 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

                                              ย้อนหลัง 297 แปลง หน่วย : แปลง) 
   (๒) จ านวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

             ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) พัฒนากระบวนการผลิต 

    (๒) ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่า 
   (๓) เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย และการตลาด 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
       ๑. เป้าประสงค์ 
   (๑) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
   (๑ ) ร้อยละที่ เพ่ิ มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ ยว (ค่ าฐานเฉลี่ ย  3  ปี  

                                              ย้อนหลัง 729.80 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท) 
       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) การสืบค้นและการจัดการองค์ความรู้ 
   (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
   (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน 
   (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก 

                                              ให้รองรับการท่องเที่ยว 
   (5) พัฒนากจิกรรมและของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   (6) พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                       และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

       ๑. เป้าประสงค์ 
   (๑ ) พัฒนาการศึกษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ ดี งาม สร้างสมดุล 

                                               ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นทุน 
                                               ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
             (๑) ร้อยละที่ เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
                                              179,022.38 ไร่ หน่วย : ไร่)  

   (๒) การจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน ของ อปท. และชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ 
                                                         (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 24 แห่ง หน่วย : แห่ง) 

   (๓) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 เท่ากับระดับประเทศ 

       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๓) การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
   (๕) การสร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

                                               และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญา    
                                   ของเศรษฐกิจพอเพียง                

       ๑. เป้าประสงค์ 
   (๑) บ้ านเมืองน่ าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง สั งคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ  

                                               เป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต  ประชาชนมี วินั ย  มี สุ ขภ าพ  
                                               และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
             (๑) ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  
                                              6,117 ครัวเรือน หน่วย : ครัวเรือน)  

   (๒ ) ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ก ารกระจายราย ได้  (ค่ าฐาน เฉลี่ ย  3  ปี  ย้ อนหลั ง  
                                               0.38 คะแนน หน่วย : คะแนน) 

   (๓) ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 90,981 ครัวเรือน      
                                              หน่วย : ครัวเรือน) 

       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) การพัฒนาคนบึงกาฬ สู่สังคมคุณภาพ 
   (๒) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสวัสดิการสังคม เพ่ือความ 

                                              เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
   (๓) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคม 
   (๔) การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน 
   (๕) การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนพื้นที่ชายแดน 
   (๖) การรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อย 
   (๗) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดบงึกาฬ 
 
วิสัยทัศน์ อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
  พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
  พันธกิจที่ 8  พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 

  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต ์(Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 
เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

     2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” 
     2.2 ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1 

      :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.1  แนนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา 
    -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม และการ
โยธา 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 
    -  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       :  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ 
       : การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 
1.2  แนนงานเคหะ และชุมชน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนสถิติ ฯลฯ 
    - งานไฟฟ้าถนน 
       :  การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
    - งานสวนสาธารณะ 
      :  การก่อสร้างปรับปรุง  ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, 
สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

     :  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

2.1  แนนงานการเกษตร 
     -  งานส่งเสริมการเกษตร 
        :  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร,  งานวิชาการให้บริการด้าน
วิชาการเกษตร,  งานสวัสดิการการเกษตร,  งานส่งเสริม
ความรู้การเกษตร,  ส่งเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม้ 
ฯลฯ 

    -  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้  
       :  ขุดลอกแหล่งน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2  แนนงานการศึกษา 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         : การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  การ
บริหารการศึกษา,  การวางแผน และสถิติ, การเงินและ
บัญชี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 

      -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         :  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน,  การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 

      -  งานระดับมัธยมศึกษา 
         :  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจการนักเรียน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
      -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
         :  การศึกษานอกโรงเรียน,  งานกิจกรรมนักเรียน
,  การนิเทศน์ ,  การบริการสนับสนุนการศึกษา,  
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด,  การส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตร, การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3  แนนงานสาธารณสุข 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         :  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
      -  งานโรงพยาบาล 
         :  การรักษาพยาบาล,  การเภสัชกรรม,  งาน
ทันตสาธารณสุข,  งานเวชกรรมสังคม,  งานบริการ
ส่งเสริมอนามัย,  งานสถานพักฟ้ืน,  การชันสูตรและรังสี
วิทยา,  การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด,  การป้องกัน
และบ าบัดโรคเอดส์  ฯลฯ 
      -  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อ่ืน 
         :  การบริการสาธารณสุข,  งานสาธารณสุขอ่ืน, 
งานวิจัยสาธารณสุข  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3   

     :  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

      -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
         :  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอก
สถานที่,  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตามแผน ฯลฯ 

2.4   แนนงานสังคมสงเคราะห์ 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
         :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
บริการสาธารณะ,  การวางแผนสถิติด้านสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
      -  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
          :  การสังคมสงเคราะห์,  การสวัสดิภาพเด็ก 
และเยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

2.5  แนนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      -  งานบริหารทั่วไป 

         :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,  การ
จัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บสถิติ
ข้อมูล ฯลฯ 
      -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
         :  การจัดประชุมสัมมนา,  กิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ,  การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด 
โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

3.1  แนนงานการรักษาความสงบภายใน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,การ
วางแผนป้องกันภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
    -  งานเทศกิจ 
        :  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรม
ด้านนิติการ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
    -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
        :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  การ
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกัน
อัคคีภัย,  ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4   

     :  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยว  และกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   

     :  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4.1  แนนงานการพาณิชย์ 
     -  งานกิจการสถานธนานุบาล 
        :  งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
     -  งานกิจการประปา 
        :  งานผลิต,  งานจ าหนา่ยและบริการ,  งาน
มาตราวัดน้ า,  งานธุรการ,  งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
     -  งานตลาดสด 
        :  งานจัดระเบียบตลาดสด,  การบริหารงาน 
ตลาดสด ฯลฯ 
     -  งานโรงฆ่าสัตว์ 
        :  การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 

 
4.2  แนนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

     -  งานกีฬา  และนันทนาการ 
        :  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา,  งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ  ฯลฯ 
     -  งานวิชาการ วางแนนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        :  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการ
ท่องเที่ยว,  งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

5.1  แนนงานการเกษตร 
     -  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
       : งานป่าไม้ชุมชน การพัฒนาระบบชลประทาน 
ฯลฯ 
5.2 แนนงานเคหะ และชุมชน 

    - งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

       :  ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การพัฒนาระบบจัดการมูล
ฝอย ฯลฯ 

    - งานบ าบัดน้ าเสีย 
      :  ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ,  ระบบการรักษา
ความสะอาดคูคลอง  ระบายน้ า  ฯลฯ 

      : การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  

     :  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7   

     :  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  แนนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
     -  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       :  ส่งเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต, ประเพณีท้องถิ่น, อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์, ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน, งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ 
 
7.1  แนนงานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานบริหารทั่วไป 
        :  การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,  
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล
ทั่วไปขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ
ประชาสัมพันธ์,การร้องทุกข์ ร้องเรียน,การประสานงาน
กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดท าค าสั่งประกาศ   
การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
     -  งานวางแนนสถิติ และวิชาการ 
        :  งานวิชาการและแผน, การจัดท างบประมาณ, 
การติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ, การ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ,การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ฯลฯ 
     -  งานบริหารงานคลัง  
        :  การเบิกจ่าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติ
การเงินและการคลัง, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนา
รายได้, การจัดเก็บรายได้, การซ่อมแซม บ ารุงรักษา
พัสดุ, กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง และ
การบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  8  
     :  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

8.1  แนนงานการรักษาความสงบภายใน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนป้องกันภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ  
      -  งานเทศกิจ 
        :  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรม
ด้านนิติการ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
     -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
        :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การ
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย,การป้องกัน
อัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
 
8.2  แนนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
     -  งานวิชาการ  วางแนนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
        :  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการ
ท่องเที่ยว,  งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
8.3  แนนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการ
โยธา 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 
     -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        :  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ 

        : การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 
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 2.3 เป้าประสงค์ / ตัวช้ีวัด / กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์    

  1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

   2.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

-  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
-  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของ
จังหวัด 

จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
ร้อยละของการด าเนินงานตามผังเมืองที่เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 50 

  

 กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 
   1. การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   2. การพัฒนางานด้านการสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

 3. การพัฒนางานด้านผังเมือง 

  
  ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
   1. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
       2. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
       ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 

-  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
-  ร้อยละ 50 ของความส าเร็จด้านการศึกษา  
สาธารณสุข และการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 
   1. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
   2. การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
     3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
     4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     5. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   1. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง -  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 

  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
   1. การส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
   2. การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
   3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4. การรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานอาสาสมัคร สอดส่องดูแลความ 
   5. การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 : การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   1. การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา          
มีศักยภาพ 

-  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 50 

 
  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 
   1. การพัฒนางานด้านการค้า  และการลงทุน 

 2. การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
   3. การพัฒนางานด้านการกีฬา 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 : การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความยั่งยืน 

-  จ านวนชุมชนที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 

  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 
   1. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2. การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
   3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. การคุ้มครองดูแลรักษา  ดิน  น้ า  และป่า 
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  ยุทธศาสตร์ที่  6 :  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   1. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง   มีการอนุรักษ์ 
       วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐาน 
ประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-  จ านวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
 

  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 6 
   1. การพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2. การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
     3. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ในพ้ืนที่ 

  ยุทธศาสตร์ที่  7 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
   2. การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
   3. ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส ตรวจสอบ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
วางแผนพัฒนา 
-  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
 

-  ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ร้อยละ 60 
-  จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  50 
-  จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานด้าน
การเงิน การคลัง ร้อยละ 60 

  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 7 
   1. การพัฒนาขีดความสามารถ  สมรรถนะ  บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับ  
           การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
   2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   3. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
   5. การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
   6. การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   
           ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  8 :  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
   1. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
   2. การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬามีศักยภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
-   การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬามี
ศักยภาพ 

-  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 
-  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 50 

 

  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 8 
   1. การพัฒนางานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   2. การพัฒนางานด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
   3. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   4. การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.4 ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
  ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
  ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 
       จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
  ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ      
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปี           
งบประมาณ 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
บึงกาฬในภาพรวม การประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้  

3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัดบึงกาฬโดยการ
ท า SWOT Analysis วิ เคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคทั้ งภายในและภายนอกจากการประชุม
คณะอนุกรรมการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์  2559   มีดังนี้ 

 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

  1. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพเศรษฐกิจดี มียางพาราเป็นฐานเดิมเป็นส าคัญ เป็นแหล่งวัตถุดิบใน
      การผลิตอุตสาหกรรมจากยางพารามีโรงงานแปรรูปยางพารา 5 แห่ง รองรับการผลิต การแปรรูป 
                การส่งออก 
  3. บึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงพุทธสถานตามบริบทลุ่มน้ าโขง สามารถเชื่อมโยง
      กิจกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
  4. บึงกาฬมีศักยภาพด้านการลงทุนเพราะอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน  เป็นเมืองที่
      ติดชายแดน มีด่านสากล อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับ
      กลุ่มประเทศอาเซียน และจีนตอนใต้ มีระยะทางไม่ไกลมาก ลดต้นทุนการขนส่ง ในการ
      ส่งเสริมการส่งออกตามเส้นทางในเขต สปป.ลาว    
  5. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสังคมเอ้ืออาทร มีสังคมแบบดั้งเดิม 
  6. บึงกาฬมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเพราะระยะทางลดลง
  7. บึงกาฬมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณีตามเชื้อสาย 
  8. บึงกาฬมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  9. เป็นเมืองที่มีพระอริยะสงฆ์ท่ีประชาชนให้ความเลื่อมใสและศรัทธา 
  10. เป็นเมืองที่มีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายาก 
  11. พ้ืนที่ตั้งในลุ่มน้ าโขง เป็นแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเพ่ือการเกษตร และอุปโภค 
                           บริโภค อุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  12. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

13. มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก 2 แห่ง คือ  บึงโขงหลง และหนองกุดทิง   
14. เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการจ้างงาน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การคมนาคมอยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบขนส่งคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียงและ              

ภายในจังหวัดยังไม่มีความสะดวก  ถนนแคบ  ความปลอดภัยทางถนน และระบบขนส่ง
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 

2. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของเกษตรกรยังไม่ครอบคลุม (โฉนดที่ดิน น.ส. 3 เอกสารสิทธิ  
นอกเหนือจาก ส.ป.ก. 4-01) 

3. ขาดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (น้ ายางพาราบนถนน, น้ าเสีย, กลิ่นเหม็นและ
มลพิษจากโรงงานยางพารา) 

4. มีความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของเกษตรกร 
5. ปัญหาการควบคุม  ป้องกันโรค  ยังไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
6. มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬเพ่ิมมากขึ้น 
7. เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
8. ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ 
9. สภาพดินมีความเสื่อมโทรมเพราะมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก อีกท้ังยังท าให้ต้นทุนทางการ   

ผลิตสูง และมีผลต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งสุขอนามัย 
10.  มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
11.  ขาดสนามกีฬากลางที่ได้มาตรฐาน 
12.  มีสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งยั่วยุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมจ านวนมาก 
13.  โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง และขาดระบบบริหารจัดการด้านผังเมือง 
14.  ระบบชลประทานไม่เพียงพอ และขาดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
15.  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการบริหารราชการของประเทศ 

         ระยะทาง 751 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลานาน ไม่จูงใจในการลงทุนและการท่องเที่ยว 
16.  การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านยังใช้แพขนานยนต์ ล่าช้าไม่สะดวก 
17.  ความไมพ่ร้อมของประชาชน องค์กรภาคราชการ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่ตอบสนอง

        การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  และความเข้มแข็งขององค์กร 
18.  ขาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
19.  การบุกรุกที่สาธารณะ 
20.  ประชาชนมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนทั้งในระบบและนอกระบบ 
21.  มีกิจการดูดทรายตามแนวชายฝั่งแม่น้ าโขงท าให้ตลิ่งทรุดตัว เนื่องจากขาดการควบคุมดูแล 

 22.  สินค้าอุปโภค - บริโภค มีราคาแพงยังขาดการควบคุมราคาสินค้า ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
        ผู้มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึง    
        ราคาค่าที่ดินที่สูง 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โอกาส (Opportunity) 
1.  มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทีส่อดคล้องกับศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว

ของจังหวัด 
2. การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
3. การท าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และการ     

จ้างงาน 
4. ความก้าวหน้าทาง IT 
5. ประเทศเพ่ือนบ้านมีบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่ใกล้เคียงกัน ท าให้สะดวกในการสื่อสาร 
6. นโยบายของรัฐบาล จัดสรรงบประมาณลงสู่เศรษฐกิจรากฐานผ่านโครงการต่างๆ เพ่ิมก าลังซื้อ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดสินค้าใหญ่ขึ้น และการซื้อขายมากขึ้น 
8. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
9. มีพฤติกรรมนิยมบริโภคสินค้าไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการศึกษา สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในการพัฒนา       
       ด้านการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
11. บึงกาฬมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว)  
ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นพ้ืนทีต่ิดแนวชายแดนที่ยาวมาก จึงเป็นจุด

น าเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
2. สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพืชเศรษฐกิจเสียหาย 
3. กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ 
4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสินค้าใน

กลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสามโดยเฉพาะจีน ที่มีต้นทุนต่ ากว่าจะแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดสินค้าไทยมากขึ้น 

5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
6. การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 
7.  วิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค และประเทศ 
8.  ปัญหาสุขภาวะ (โรคติดต่อ)  
9.  การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานจากต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแนนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แนนงาน 
หน่วยงาน
รับนิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรม และการ
โยธา 
- ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะ และชุมชน 
- ไฟฟ้าและถนน 
- สวนสาธารณะ 

แผนงานเคหะ และชุมชน กองช่าง 

๒ ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- ส่งเสริมการเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 
และป่าไม ้

แผนงานการเกษตร กองช่าง 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา 
- ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษา 
- ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

- บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
- โรงพยาบาล 
- บริการสาธารณสุข และ
งานสาธารณสุขอ่ืน 
- งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 

- บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคมสังเคราะห ์
- สวัสดิการสังคม และ
สังคมสงเคราะห ์

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

- บริหารงานท่ัวไป 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
กองแผน 

๓ ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน 
- เทศกิจ 
-ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แนนงาน 
หน่วยงาน

รับนิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านการพัฒนาการค้า 
การลงทุน  
การท่องเท่ียว และกีฬา 

- กิจการสถานธนานุบาล 
- กิจการประปา 
- ตลาดสด 
- โรงฆ่าสตัว์ 

แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลดั องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ 

- งานกีฬา และ
นันทนาการ 
- วิชาการ วางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

5 
 
 
 

ด้านการบริหารการ
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- อนุรักษ์แหล่งน้ า และป่า
ไม ้

แผนงานการเกษตร กองช่าง 
ส านักปลดั 

- ก าจัดขยะมลูฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 
- บ าบัดน้ าเสีย 

แผนงานเคหะ และชุมชน กองช่าง 
ส านักปลดั 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- ศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

7 ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

- บริหารงานท่ัวไป 
- วางแผนสถิติ และ
วิชาการ 
- บริหารงานคลัง 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
กองแผน 
กองคลัง 

กองพัสดุฯ 
หน่วยตรวจสอบ 

8 ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

- บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
- เทศกิจ 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 
 

- วิชาการ วางแผนและส่ง 
เสรมิการท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรม และการ
โยธา 
- ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 41 ด้าน 17 แนนงาน 

1 ส านัก 
      6 กอง 

1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 



ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 7,396 21,469,304,972 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน  - - 

รวม - - 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 1,849 5,367,326,243 7,396 21,469,304,972 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 68 203,533,700 68 203,533,700 68 203,533,700 68 203,533,700 272 814,134,800 
2.2 แผนงานการศึกษา 10 17,450,000 62 39,867,918 62 39,867,918 62 39,867,918 196 137,053,754 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 4,500,000 5 7,500,000 5 7,500,000 5 7,500,000 17 27,000,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 4,500,000 6 4,500,000 6 4,500,000 6 4,500,000 24 18,000,000 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 11,200,000 16 11,200,000 16 11,200,000 16 11,200,000 64 44,800,000 

รวม - - 102 241,183,700 157 266,601,618 157 266,601,618 157 266,601,618 573 1,040,988,554 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 20 6,860,000 20 6,860,000 20 6,860,000 20 6,860,000 80 27,440,000 

รวม - - 20 6,860,000 20 6,860,000 20 6,860,000 20 6,860,000 80 27,440,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเท่ียว
และกีฬำ
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 20,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 1 20,000,000 6 90,000,000 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20 36,200,000 20 36,200,000 20 36,200,000 20 36,200,000 80 144,800,000 

รวม - - 21 56,200,000 22 61,200,000 22 61,200,000 21 56,200,000 86 234,800,000 
62 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565ปี 2564

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 8 5,200,000 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 24 17,303,800 24 17,303,800 24 17,303,800 24 17,303,800 96 69,215,200 

รวม - - 26 18,603,800 26 18,603,800 26 18,603,800 26 18,603,800 104 74,415,200 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11 9,700,000 14 9,930,000 14 9,930,000 14 9,930,000 53 39,490,000 

รวม - - 11 9,700,000 14 9,930,000 14 9,930,000 14 9,930,000 53 39,490,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 4,650,000 24 109,900,000 24 109,900,000 24 109,900,000 85 334,350,000 

รวม - - 13 4,650,000 24 109,900,000 24 109,900,000 24 109,900,000 85 334,350,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 7 17,000,000 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 2 800,000 2 800,000 2 800,000 6 2,400,000 

รวม - - 1 500,000 5 6,500,000 5 6,500,000 5 6,500,000 16 20,000,000 
รวมท้ังส้ิน - - 2,043 5,705,023,743 2,117 5,846,921,661 2,117 5,846,921,661 2,116 5,841,921,661 8,393 23,240,788,726 

63 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ปี 2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างลานประมูลยางพารา เพ่ือเกษตรกรได้มีสถานท่ีในการรับ ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีลาน เกษตรกรมีความสะดวกในการ กองช่าง
ภายในจังหวัดบึงกาฬ ซ้ือขายยางพารา อบจ.บึงกาฬ ประมูลยางท่ี รับซ้ือขายยางพารา อบจ.บึงกาฬ

ได้มาตรฐาน
2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อาคารศูนย์ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล อบจ.บึงกาฬ บ ารุงเคร่ืองจักรกล อบจ.บึงกาฬ ศูนย์บ ารุงเคร่ืองจักรกล ซ่อมบ ารุง สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อบจ.บึงกาฬ เคร่ืองจักรกล และทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนท่ีอยู่ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ตามไหล่ทาง ปรับปรุงป้ายจราจร ป้าย 500,000 500,000 500,000 500,000 อัตราการเกิด ประชาชนได้รับการบริหาร กองช่าง

ในความรับผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ ให้เกิดความสวยงาม และ บอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ อุบัติเหตุลดลง จัดการท่ีดีจาก อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
ความปลอดภัยในการใช้ถนน ตีเส้นจราจร สัญลักษณ์ และเกิดความ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน สะดวกในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้ถนนมากข้ึน

ตัดแต่งต้นไม้เขตไหล่ทาง
4 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาคารเอนกประสงค์ 800,000 800,000 800,000 800,000 มีอาคารท่ีได้ อ านวยความสะดวกในการ กองคลัง

ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในบริเวณสถานีขนส่ง มาตรฐาน ปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าท่ีและ ภารกิจถ่าย
จังหวัดบึงกาฬ ภายในบริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัดบึงกาฬ ผู้มาติดต่อราชการ โอนสถานี

ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน ขนส่งผู้โดยสาร

 อบจ.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

64 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้าง ห้องน้ าภายในบริเวณ เพ่ือจัดให้มีห้องน้ าส าหรับบริการ  - ก่อสร้างห้องน้ าชาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้องน้ า ประชาชนได้รับการบริการ กองคลัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมาใช้บริการสถานีขนส่ง ขนาด กว้าง 5 ม.ยาว 17 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ด้านสุขอนามัยท่ีดีข้ึน สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อย่างเพียงพอ  - ก่อสร้างห้องน้ าหญิง ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ผู้โดยสาร 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 23  ม. จ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

6 โครงการก่อสร้าง ห้องพัก ผู้โดยสาร เพ่ือจัดให้มีห้องพักผู้โดยสารท่ี  - ก่อสร้างห้องพักชาย 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้องพัก ประชาชนได้รับความสะดวก กองคลัง
ตกค้าง ภายในบริเวณ สถานีขนส่ง ตกค้าง ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะ ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. ท่ีได้มาตรฐาน สบายในการบริการได้รับ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ พักค้าง เพ่ือรอการเดินทางต่อไป  - ก่อสร้างห้องพักหญิง ความปลอดภัยเพ่ิมมากดีข้ึน ผู้โดยสาร 

ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน จ.บึงกาฬ
ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

7 โครงการก่อสร้าง หอถังสูง เก็บกักน้ า เพ่ือจัดให้มีหอถังสูง ปรับปรุง ก่อสร้างหอถังสูง 9 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 หอถังสูง มีน้ าใช้ส าหรับให้บริการ กองคลัง
พร้อมระบบส่งน้ าภายในบริเวณ ระบบน้ า ภายนอก และ ภายใน พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ เก็บกักน้ า ประชาชนท่ีเพียงพอ สถานีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน ผู้โดยสาร 

จังหวัดบึงกาฬ ให้เพียงพอต่อการ อบจ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ใช้ประโยชน์ ในการบริการ
ประชาชน

8 โครงการจัดซ้ือท่ีดินในการก่อสร้างศูนย์บ ารุง เพ่ือก่อสร้างศูนย์บ ารุงเคร่ือง จ านวน 5 ไร่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ศูนย์บ ารุง ประชาชนได้รับการบริหาร กองช่าง
เคร่ืองจักรกล จักรกล ตามแบบแปลน เคร่ืองจักรกล จัดการท่ีดีจาก อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน
9 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความ ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามีความเสถรียรภาพ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เสถรียรภาพมากย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ

65 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศน์บริเวณ ภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่ง กองคลัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ  สถานีขนส่งผู้โดยสาร  สถานีขนส่งผู้ ผู้โดยสารร่มร่ืนสวยงาม สถานีขนส่ง

 จ.บึงกาฬ โดยสารมีสภาพ  ผู้โดยสาร 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ แวดล้อมท่ีดี จ.บึงกาฬ

11 โครงการปรับแต่งระดับดินภายในบริเวณ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี ภายในให้ได้ ถมดินปรับระดับ 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับดิน ปรับระดับดินบริเวณก าแพง กองการศึกษา
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จ.บึงกาฬ ระดับ ส าหรับการจัดตกแต่ง บริเวณริมก าแพงกันดิน ให้อยู่ในระดับ กันดินให้ดูเรียบร้อยสวยงาม ศูนย์บริการ

ภูมิทัศน์ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เดียวกัน นักท่องเท่ียว 
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศน์บริเวณ ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการ กองการศึกษา
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จ.บึงกาฬ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ศูนย์บริการ นักท่องเท่ียวร่มร่ืนสวยงาม ศูนย์บริการ

ตามแบบแปลน นักท่องเท่ียวมี นักท่องเท่ียว
อบจ.บึงกาฬ สภาพแวดล้อมท่ีดี  จ.บึงกาฬ

13 โครงการก่อสร้างอาคารรับรอง เพ่ือให้มีห้องรับรอง นักท่องเท่ียว ก่อสร้างอาคารรับรอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารรับรอง นักท่องเท่ียวได้รับความ กองการศึกษา
นักท่องเท่ียว จ.บึงกาฬ ในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว สะดวกสบายในการบริการ ศูนย์บริการ

ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ิมมากข้ึน นักท่องเท่ียว 
อบจ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าส าหรับใช้ใน ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบไฟฟ้า ให้ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว กองการศึกษา
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน มีไฟฟ้าใช้ ศูนย์บริการ
จ.บึงกาฬ อาคารใกล้เคียง นักท่องเท่ียว 

จ.บึงกาฬ
15 โครงการ ถมดินในการก่อสร้างศูนย์บ ารุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จ านวน 5 ไร่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระดับดิน ประชาชนได้รับการบริหาร กองช่าง

เคร่ืองจักรกล บริหารจัดการในการให้บริการ ตามแบบแปลน ให้อยู่ในระดับ จัดการท่ีดีจาก อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
แก่ประชาชนในเขต จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ เดียวกัน

66 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงการ ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์' เพ่ือศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ มีรายงานการศึกษาความ 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 การจัดท าราย รายงานการศึกษาความเหมาะ กองช่าง
โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ีและ เหมาะสม วิเคราะห์โครงการฯ งานการศึกษาฯ สมและออกแบบก่อสร้าง อบจ.บึงกาฬ
รายละเอียด ก่อสร้างท่าเรือและ ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ มีความส าเร็จ ท่าเทียบเรือแม่น้ าโขง และ
ระบบการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน ท่าเรือ และ'ระบบการบริหาร รายละเอียด'ก่อสร้างท่าเรือ ตามวัตถุ ระบบการบริหารจัดการ

จัดการอย่างย่ังยืน และระบบการบริหาร ประสงค์คิด อย่างย่ังยืน
จัดการอย่างย่ังยืน เป็น ร้อยละ 70

17 โครงการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ มีรายงานการศึกษาความ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 การจัดท าราย รายงานการศึกษาความเหมาะ กองช่าง
โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ีและ เหมาะสม วิเคราะห์ งานการศึกษาฯ สมและออกแบบก่อสร้าง อบจ.บึงกาฬ
รายละเอียด การก่อสร้างสถานีขนถ่ายสินค้า ออกแบบ'รายละเอียดก่อสร้าง โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ี มีความส าเร็จ สถานีขนถ่ายสินค้า และ
และระบบการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน สถานีขนถ่ายสินค้าและระบบ และออกแบบรายละเอียด ตามวัตถุประสงค์ ระบบการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน ก่อสร้างสถานีขนถ่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 70 อย่างย่ังยืน
และระบบการบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

18 โครงการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ มีรายงานการศึกษาความ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 การจัดท าราย รายงานการศึกษาความเหมาะ กองช่าง
โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ีและ เหมาะสม'วิเคราะห์' งานการศึกษาฯ สมและออกแบบก่อสร้าง อบจ.บึงกาฬ
รายละเอียดการ ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ออกแบบ'รายละเอียดก่อสร้างท่ี โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและ มีความส าเร็จ ท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
ผู้มีรายได้น้อย 'ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย'ผู้สูงอายุ ออกแบบรายละเอียดการ ตามวัตถุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และระบบบริหารจัดการอย่างย่ังยืน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและระบบ ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยผู้มี ประสงค์ คิด ผู้ด้อยโอกาส และระบบ

บริหารจัดการอย่างย่ังยืน รายได้น้อย 'ผู้สูงอายุ เป็นร้อยละ 70 บริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ระบบบริหารจัดการ 
อย่างย่ังยืน

67 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ มีรายงานการศึกษาความ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 การจัดท าราย รายงานการศึกษาความเหมาะ กองช่าง
โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ วิเคราะห์'โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ีและ เหมาะสม'วิเคราะห์' งานการศึกษาฯ สมและออกแบบก่อสร้าง อบจ.บึงกาฬ
รายละเอียดการก่อสร้างการจัดต้ังสถาบัน ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างการจัด โครงการฯคัดเลือกพ้ืนท่ีและ มีความส าเร็จ จัดต้ังสถานบันการศึกษา
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการยาง ต้ังสถาบันการศึกษาเทคโนโลยีการยาง ออกแบบรายละเอียด ตามวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีการยาง

ก่อสร้างการจัดต้ังสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 70

การศึกษาเทคโนโลยีการยาง
20 โครงการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ มีรายงานการศึกษาความเหมาะสม 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 การจัดท าราย รายงานการศึกษาความเหมาะ กองช่าง

โครงการ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ โครงการฯ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบ วิเคราะห์โครงการคัดเลือกพ้ืนท่ี งานการศึกษาฯ สมและออกแบบก่อสร้าง อบจ.บึงกาฬ
รายละเอียด การก่อสร้างระบบการบริหาร รายละเอียดก่อสร้างระบบการบริหาร และออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง มีความส าเร็จ ระบบการบริหารจัดการ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จัดการ'การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ระบบการบริหาร'จัดการ ตามวัตถุประสงค์ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน คิดเป็นร้อยละ 70

21 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฎิบัติงานด้าน ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์สกัด ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ ยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ

อย่างเหมาะสม ท่ีได้มาตรฐาน
22 โครงการก่อสร้างถนนยางพารา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ภายใน 8 อ าเภอ จังหวัดบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ 

23 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
corcreto โดยวิธี pavement in place สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
recycling จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการซ่อมสร้างผิวยางพาราแอสฟัสติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,887,500 2,887,500 2,887,500 2,887,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ภายใน 8 อ าเภอ จังหวัดบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
68

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบแหล่ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่องเท่ียวภูสิงห์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถรียร ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ภาพมากย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
และบริเวณรอบนอก ทรัพย์สิน

27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถรียร ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ ภาพมากย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
และบริเวณรอบนอก ทรัพย์สิน

28 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร คสล. โดยวิธี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ลาดยางใหม่ทับถนนคอนกรีตเดิม (overlay) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมช้ันโครงสร้างทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ดินซีเมนต์ ผสมน้ ายาโพลิเมอร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
(ก่ึงคอนกรีต) ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
30 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ถนนคอนกรีตผสมน้ ายาโพลิเมอร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
(ก่ึงคอนกรีต) ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
31 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอส าหรับ จ านวน 4 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีห้องน้ าท่ีได้ มีห้องน้ าสะอาด กองช่าง

ซ่อมแซม/ห้องน้ า ของ บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตามแบบแปลน มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อบจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

32 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอส าหรับผู้ใช้ จ านวน 2 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีห้องน้ าท่ีได้ มีห้องน้ าสะอาด กองช่าง
ซ่อมแซม/ห้องน้ า ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแบบแปลน มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถรียร ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ภาพมากย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬและบริเวณรอบนอก ทรัพย์สิน

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารส่ิง เพ่ือปรับปรุง อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ให้ ปรับปรุง อาคาร ส่ิงก่อสร้าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารส่ิง มีอาคาร ส่ิงก่อสร้างท่ีได้ กองช่าง
ก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามแบบแปลน ก่อสร้างท่ี มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ ได้มาตรฐาน

35 โครงการไฟส่องสว่างหนองบึงกาฬ เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟ้าท่ีได้ มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา กองช่าง
กลางคืนและเพ่ือความปลอดภัย รอบหนองบึงกาฬ มาตรฐาน กลางคืน อบจ.บึงกาฬ
ของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

36 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ตามโครงการฯ จ านาวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์การ มีแหล่งเร่ืองรู้ตามโครงการฯ กองช่าง
ศาสตร์พระราชาตามโครงการพระราชด าริ ตามแบบแปลน เรียนรู้ท่ีได้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน

37 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน เพ่ือให้มีสนามกีฬาส าหรับประชาชน มีสนามกีฬาชุมชน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสนามกีฬา ประชาชน เยาวชน มีสนามกีฬา กองช่าง
(ใช้วัสดุยางพารา) เยาวชนในชุมชน อ าเภอละ 1 แห่ง ท่ีได้มาตรฐาน ไว้ออกก าลังกาย อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
38 โครงการก่อสร้างภูทอกจ าลอง เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวจ าลองใน กว้าง ๑๐ ม. สูง  ๒๐ ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีภูทอก เป็นแหล่งท่องเท่ียวจ าลอง กองช่าง

บริเวณหนองบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ตามแบบแปลน จ าลองท่ีได้ แห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน

39 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐ ม. ยาว  ๒๐ ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีอาคารท่ีได้ มีอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ กองช่าง
บริเวณหนองบึงกาฬ ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม/ ตามแบบแปลน มาตรฐาน รองรับนักท่องเท่ียว อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โครงการต่างๆและเพ่ือรองรับ อบจ.บึงกาฬ และประชาชนท่ัวไป

นักท่องเท่ียว ประชาชนท่ัวไป
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

40 โครงการก่อสร้าง ห้องน้ า เพ่ือให้มี ห้องน้ า ไว้บริการแก่ กว้าง ๓ ม. สูง  ๑๕ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องน้ า มีห้องน้ าท่ีเพียงพอต่อ กองช่าง
บริเวณหนองบึงกาฬ ประชาชนนักท่องเท่ียว ตามแบบแปลน ท่ีได้ นักท่องเท่ียวและประชาชน อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ท่ัวไป 

41 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน เพ่ือให้มีศาลาพักผ่อน ไว้บริการ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีศาลาท่ีได้ นักท่องเท่ียว ประชาชน กองช่าง
บริเวณหนองบึงกาฬ แก่ประชาชน นักท่องเท่ียว ตามแบบแปลน มาตรฐาน มีท่ีพักผ่อน อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

42 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอส าหรับ ตามแบบแปลน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีห้องน้ าท่ี มีห้องน้ าสะอาด กองช่าง
ห้องน้ า ของศูนย์บริการนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว อบจ.บึงกาฬ ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

43 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนให้ กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ของศูนย์บริการนักท่องเท่ียว สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อบจ.บึงกาฬ 

44 โครงการก่อสร้าง ป้าย/ร้ัว ศูนย์บริการ เพ่ือให้มี ป้าย และ ร้ัว ก้ันขอบแนวเขต ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มี ป้าย/ร่ัว มี ป้าย และ ร้ัว ก้ันขอบ กองช่าง
นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคม อบจ.บึงกาฬ ได้มาตรฐาน แนวเขตศูนย์บริการ อบจ.บึงกาฬ

เศรษฐกิจอาเซียน นักท่องเท่ียวฯ
45 โครงการก่อสร้างสเตย์ยึดก าแพงกันดิน เพ่ือให้ก าแพงกันดินสถานีขนส่งฯ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีก าแพงท่ีได้ ก าแพงสถานีฯ มีความแข็งแรง กองช่าง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ มีความแข็งแรงย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ

46 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพ่ือให้มีน้ าใช้ท่ีเพียงพอและ ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบน้ าท่ี มีน้ าใช้เพียงพอและ กองช่าง
ภายในศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ส ารองน้ าไว้ใช้ อบจ.บึงกาฬ ได้มาตรฐาน ส ารองน้ าไว้ใช้ อบจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

47 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 2 แห่ง ภายใน เพ่ือปรับปรุงระบบห้องน้ าห้องส้วมให้ กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ห้องน้ า มีห้องน้ าถูกสุขลักษณะ กองช่าง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ถูกสุขลักษณะมากข้ึน กว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม. 1 หลัง อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
71 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

48 โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ศูนย์รับแจ้งเหตุ มีอาคารส าหรับด าเนินงาน กองช่าง
การแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอาคารจอดรถ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน และส่ังการ และบริหารการจัดการระบบ อบจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน การแพทย์ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

อบจ.บึงกาฬ  ฉุกเฉิน 
(บริเวณด้านหลังศูนย์ ตามแบบท่ี
บริการนักท่องเท่ียว) อบจ.บึงกาฬ

ก าหนด
49 โครงการก่อสร้างเสา รับ - ส่ง สัญญาณวิทยุ เพ่ือก่อสร้างเสารับ - ส่ง สัญญาณวิทยุ ขนาดความสูง 45 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 เสาส่งสัญญาณ มีเสาวิทยุสูง 45 เมตร กองช่าง

ศูนย์รับแจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ จ านวน 1 จุด วิทยุ เพ่ือการประสานงานและ อบจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ตามแบบท่ี การรับบริการการแพทย์

(บริเวณด้านหลังศูนย์ อบจ.บึงกาฬ ฉุกเฉิน
บริการนักท่องเท่ียว) ก าหนด

50 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือการสกัดกันยาเสพติดเส้นทาง ขนาดกว้าง  12 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศูนย์สกัด มีศูนย์สกัดยาเสพติดเส้นทาง กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การล าเลียงยาเสพติดและอาวุธปืน ยาว 12 ม. จ านวน 1 หลัง ยาเสพติด การล าเลียงยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ

อาชญกรรมส่ิงผิดกฎหมายต่างๆ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1 แห่ง และอาวุธปืน
51 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือการสกัดกันยาเสพติดเส้นทาง ขนาดกว้าง  12 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศูนย์สกัด มีศูนย์สกัดยาเสพติดเส้นทาง กองช่าง

อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การล าเลียงยาเสพติดและอาวุธปืน ยาว 12 ม. จ านวน 1 หลัง ยาเสพติด การล าเลียงยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ
อาชญากรรมส่ิงผิดกฎหมายต่างๆ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1 แห่ง และอาวุธปืน

52 โครงการปรับปรุงอาคารซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล เพ่ือใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานของบุคลากร กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 มีห้องปฏิบัติงานเพียงพอ กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ กองช่าง อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อาคารมีคุณภาพ มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน อบจ.บึงกาฬ

53 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ กองช่าง เพ่ือใช้เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองช่าง กว้าง 18 ม. ยาว 21 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 ห้องเก็บพัสดุ มีห้องเก็บพัสดุท่ีเพียงพอ กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน สามารถเก็บรักษาพัสดุของ อบจ.บึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬ กองช่างไม่ให้สูญหายได้
72

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

54 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 21 ม.  ยาว 67 ม. 440,000 440,000 440,000 440,000 อาคาร มีพ้ืนท่ีอาคารเอนกประสงค์ท่ี กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน เอนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน อบจ.บึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน
55 โครงการปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ห้องประชุมมีสภาพดีข้ึนและ กองคลัง

ห้องประชุมกองคลัง ห้องประชุมกองคลัง อาคาร มีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ตามแบบแปลน มีคุณภาพ
อบจ.บึงกาฬ 

56 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน เพ่ือปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 อาคารมีสภาพดีข้ึนและมี กองคลัง
กองคลัง ส านักงานกองคลัง ส านักงาน กองคลังให้ อาคาร พ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ส าหรับบุคลากร มีคุณภาพ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

57 โครงการปรับปรุงห้องท างานกองแผน เพ่ือปรับปรุงห้องท างานกองแผน ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ห้องท างานกองแผนเละ กองพัสดุฯ
และงบประมาณ (ปัจจุบันกองพัสดุ และงบประมาณ ให้มีสภาพการ อบจ.บึงกาฬ อาคาร งบประมาณ มีสภาพการใช้ อบจ.บึงกาฬ
และทรัพย์สินใช้งานอยู่) ใช้งานท่ีดี มีความเป็นระเบียบ มีคุณภาพ งานท่ีดี มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเป็นสัดส่วน เรียบร้อย และเป็นสัดส่วน
58 โครงการก่อสร้างอาคารรองรับ เพ่ือให้มีห้องรองรับนักท่องเท่ียว ก่อสร้างอาคารรองรับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 นักท่องเท่ียวได้รับความ กองช่าง

นักท่องเท่ียว จังหวัดบึงกาฬ ในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว อาคาร สะดวกสบายในการ อบจ.บึงกาฬ
ตามแบบแปลน มีคุณภาพ บริการเพ่ิมมากข้ึน
อบจ.บึงกาฬ 

59 โครงการปรับแต่งระดับดินภายในบริเวณ เพ่ือปรับพ้ืนท่ี ภายในให้ได้ ถมดินปรับระดับ 500,000 500,000 500,000 500,000 พ้ืนท่ีงานลูกรัง ปรับระดับดินบริเวณก าแพง กองช่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดบึงกาฬ ระดับ ส าหรับการจัดตกแต่ง บริเวณริมก าแพงกันดิน 1 แห่ง กันดินให้ดูเรียบร้อยสวยงาม อบจ.บึงกาฬ

ภูมิทัศน์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่ีได้มาตรฐาน
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ.บึงกาฬ 
73 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

60 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณ สถานีขนส่ง เพ่ือจัดให้มีร้ัวก้ันแนวเขตท่ีชัดเจน ก่อสร้างร้ัว บริเวณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้ัว มีร้ัวก้ันเขตสถานี กองช่าง
ผู้โดยสาร จังหวัดบึงกาฬ ป้องกัน บุคคลภายนอก หรือ สัตว์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง ขนส่งผู้โดยสาร อบจ.บึงกาฬ

เล้ียง เข้ามาภายใน ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน
 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

61 โครงการก่อสร้างร้ัวตะแกรงเหล็ก เพ่ือจัดให้มีร้ัวก้ันแนวเขตท่ีชัดเจน ๑.ร้ัวด้านหลัง  ยาว ๔๗ ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้ัว มีร้ัวก้ันเขตสถานีขนส่ง กองช่าง
ด้านข้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเป็นการแบ่งแนวเขตระหว่าง สูง ๒ ม.  พร้อมประตู 1 แห่ง ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ผู้มาใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง กว้าง ๑๒ ม.  สูง  ๒ ม. ท่ีได้มาตรฐาน

รถส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ ๒.ร้ัวด้านหน้า  ยาว ๒๕.๖๐ เมตร

กับรถโดยสารประจ าทาง สูง ๒ ม.  พร้อมประตู
กว้าง ๑๒ ม.  สูง  ๒ ม.

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
62 โครงการก้ันห้อง เพ่ือลดพลังงานและลดค่าไฟฟ้า ตามแบบแปลน 800,000 800,000 800,000 800,000 อาคาร ลดค่าไฟฟ้าภายในสถานี กองช่าง

ผู้โดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.บึงกาฬ 1 แห่ง ขนส่งผู้โดยสาร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน จังหวัดบึงกาฬ

63 โครงการก่อสร้าง อาคาร คสล. ช้ันเดียว เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมาใช้บริการ กว้าง ๓ ม. ยาว ๘ ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 อาคาร มีอาคารจ าหน่ายสินค้า กองช่าง

ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จ านวน ๑ หลัง 1 หลัง ส าหรับประชาชนท่ีผู้มาใช้ อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ (อาคาร 1 ) ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน บริการภายในสถานีขนส่งผู้

อบจ.บึงกาฬ โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

64 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานศูนย์การ เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารกว้าง 10 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 อาคาร มีอาคารส าหรับเป็นสถานท่ี กองช่าง

เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ส าหรับใช้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ ยาว 20 ม. 1 แห่ง ในการปฏิบัติงานในศูนย์ อบจ.บึงกาฬ

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน การเรียนรู้ตามศาสตร์

อบจ.บึงกาฬ พระราชา 

74

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

65 โครงการก่อสร้าง อาคาร คสล. ช้ันเดียว เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมาใช้บริการ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคาร มีอาคารจ าหน่ายสินค้า กองช่าง

ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จ านวน  ๑  หลัง 1 หลัง ส าหรับประชาชนท่ีผู้มาใช้ อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ (อาคาร 2 ) ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน บริการภายในสถานีขนส่งผู้

อบจ.บึงกาฬ โดยสารจังหวัดบึงกาฬ
66 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างอาคารส าหรับจัด อาคารขนาดกว้าง 20 ม. 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 อาคาร มีอาคารส าหรับด าเนินงาน กองช่าง

ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ ยาว 40 ม. จ านวน 4 หลัง 4 หลัง และจัดกิจกรรมภายใน อบจ.บึงกาฬ
ตามศาสตร์พระราชา ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์

อบจ.บึงกาฬ พระราชา
67 โครงการก่อสร้างอาคารโรงนอน เพ่ือก่อสร้างอาคารส าหรับผู้มา อาคารขนาดกว้าง 20 ม. 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 อาคาร มีอาคารส าหรับพักค้างคืน กองช่าง

ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้ได้นอนพักภายในศูนย์ ยาว 40 ม. จ านวน 2 หลัง 2 หลัง ภายในศูนย์การเรียนรู้ตาม อบจ.บึงกาฬ
การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ศาสตร์พระราชา

ตามแบบแปลน 
68 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าส าหรับประชาชน ห้องน้ าขนาดกว้าง 3.50 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้องน้ า มีห้องน้ าส าหรับใช้บริการ กองช่าง

ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ท่ีมาเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ ยาว 7 ม.จ านวน 2 หลัง 2 หลัง ผู้มาเรียนรู้ภายในศูนย์การ อบจ.บึงกาฬ
ตามศาสตร์พระราชา แยกเป็นห้องน้ า ชาย - หญิง ท่ีได้มาตรฐาน เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

พร้อมหน้งน้ าคนพิการ
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์การ เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนน ท่ีได้ มีถนน คสล.ส าหรับสัญจร กองช่าง

เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ภายในศูนย์การเรียนรู้ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ท่ีสะดวกภายในศูนย์การ อบจ.บึงกาฬ

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามศาสตร์พระราชา ตามแบบแปลน เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

อบจ.บึงกาฬ 

75

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

70 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์การเรียนรู้ตาม เพ่ือก่อสร้างป้ายศูนย์การเรียนรู้ตาม ขนาดสูง 2.50 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ป้าย มีป้ายศูนย์การเรียนรู้ตาม กองช่าง

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชา ยาว 10 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ศาสตร์พระราชา อบจ.บึงกาฬ

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแบบแปลน "หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

อบจ.บึงกาฬ พอเพียง"

71 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเท่ียว และ อาคารเอนกประสงค์ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อาคาร เทศบาล และหน่วยงาน กองช่าง

หนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆของ ตามแบบแปลน 1 หลัง ข้างเคียงได้มีสถานท่ีส าหรับ อบจ.บึงกาฬ

เทศบาล และหน่วยงานข้างเคียง อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน การจัดประชุมสัมมนาหรือ

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จัดกิจกรรมต่างๆ
72 โครงการก่อสร้าง ถนน ร่องระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างถนน ร่องระบายน้ า จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ภายในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ภายในบริเวณศูนย์บริการ ตามแบบแปลน รางระบายน้ า ต่อนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีมา อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือประชาคมอาเซียน จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเท่ียว เพ่ือประชาคม อบจ.บึงกาฬ  1 สาย ใช้บริการ

อาเซียน จังหวัดบึงกาฬ
73 โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. หน้าห้องฝ่ายบริหาร เพ่ือปรับพ้ืนท่ี คสล. กว้าง 3.50 ม. 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืน คสล. มีความสะดวก ปลอดภัย กองช่าง

งานบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หน้าห้องฝ่ายบริหารงาน ยาว 14 ม. ท่ีได้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บุคลากร อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ.บึงกาฬ 
74 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก จ านวน  ๔  จุด 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละ 90 มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ กองช่าง

สปอต์ไลท์บริเวณภายนอกอาคารสถานี อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแบบแปลน สถานีขนส่ง ได้รับความสะดวกและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ มีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่องสว่าง มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ
76 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

75 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า ภายในศูนย์การ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 มีไฟฟ้าแรงต่ าภายในศูนย์ กองช่าง
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ อบจ.บึงกาฬ ศูนย์การเรียน การเรียนรู้ตามศาสตร์ อบจ.บึงกาฬ
"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" พระราชา รู้ตามศาสตร์ พระราชา

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" พระราชา "หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
มีไฟฟ้าใช้ พอเพียง"

76 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า ควบคุมเคร่ืองจักร เพ่ือมีระบบไฟฟ้าควบคุมเคร่ืองจักร 1.งานระบบไฟฟ้า ควบคุม 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ระบบควบคุม มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กองช่าง
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ควบวงจร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีได้มาตรฐาน ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ
โรงงานยางพารา บ้านตาลเด่ียว 2.งานระบบแอมโมเนีย เพ่ิมมากข้ึน
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพ่ือการผลิต

3.งานก่อสร้างห้องผสมสาร
เคมี(ไม่รวมเคร่ืองจักร)
4.งานก่อสร้างห้อง LAB 
ทดสอบ
5.งานบ่อพักน้ าล้างจาก
การผลิต
6.งานบ่อรับ ยางสกิม
7.งานปรับถมบริเวณรอบ
ข้างโรงงานถนน 
ระบบสุขาภิบาล

77 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟกระพริบแจ้ง เพ่ือการสัญจรและของประชาชน ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เตือนพลังงานแสงอาทิตย์ตามจุดเส่ียงบนถนน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม อบจ.บึงกาฬ บริเวณจุดเส่ียง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รวม 77 โครงการ 320,272,500 320,272,500 320,272,500 320,272,500

77 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3115 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาเจริญ ม.1 ต.หนองเลิง อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวรรค์ ม.4 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3118 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3043 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองสาย ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3114 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 1,145 ม. 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองตอ ม.7 ต.นาสวรรค์ -  บ้านชุมภูทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ค านาดี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3217 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยกกต้อง ม.1 ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .สาย บก 3032 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบูรพา ม.7 ต.โนนสว่าง อ.เมือง -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ ม.8 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

78 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 2144 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,500 ม. 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์-  บ้านนาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .สาย บก 2147 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านไคสี ม.5 ต.ไคสี  - บ้านโนนสว่าง  ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 - บ้านดงหมากยาง ม .7 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ  - บ้านดงหมากยาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสมประสงค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ่อขยะ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างคสล .สายบ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

79 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยหลังวัดป่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านหนองนาแซง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสวาง ม.6 ต.นาสวรรค์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนวังเย่ียม ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบึงกาฬใต้ ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.โคกก่อง  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาโนน ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
นาแซง ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาล้อม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมือง - บ้านโนนประเสริฐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

80 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมากยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านนาล้อม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมือง - บ้านโนนประเสริฐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พร้อมสะพานคอนเวร์ด 3 ช่อง ทรัพย์สิน

จ านวน 2 จุดตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองเค็ม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.หนองเลิง อ.เมือง - บ้านพรสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมือง  - บ้านนาทราย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โคกก่อง - บ้านห้วยเชือม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชัยพร อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนวังเย่ียม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

31 โครงกาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านชุมภูทอง  ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
รอบหนองบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

รอบบึงสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวบาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.โป่งเปือย - บ้านหนองดินด า ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านห้วยสามยอดเทวกุล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.โป่งเปือย - บ้านโนนแพง ม.9 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการขยายสะพาน คสล .ล าห้วยสมาง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านหนองหมู ม .5 ต.หนองเลิง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสมประสงค์ ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาเจริญกลาง ม.13 ต.หนองเลิง อ.เมือง - บ้านชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาเจริญกลาง ม.13 ต.หนองเลิง อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชัยพร ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงกาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาเจริญกลาง ม.13 ต.หนองเลิง อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชัยพร ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง - บ้านดอนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง - บ้านดอนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 2,200 ม. 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนปอ ม.3 ต.โนนสว่าง - บ้านหนองบัวทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนปอ ม.3 ต.โนนสว่าง - บ้านหนองบัวทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 2,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนปอ ม.3 ต.โนนสว่าง - บ้านหนองบัวทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาเจริญเหนือ ม.8 ต.หนองเลิง อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชัยพร ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองบัวทอง ม.7 ต.หอค า อ.เมือง - บ้านหนองบัว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.นากั ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เจริญ ม.11 ต.หอค า - บ้านชัยบาดาล ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงกาฬใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโคกก่อง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โคกก่อง - บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมือง - บ้านนาทรายเจริญสุข สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุพรรณ ม.3 ต.ชัยพร - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ ม .1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แสนประเสริฐ ม.9 - บ้านเหล่าถาวร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทรายทอง ม.13 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ ม.5  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนแก้ว ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูพร ม.1 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนจ าปา ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ - ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองฆ้องค า ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

85 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
แปลง ม.5 ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บึงกาฬกลาง ม.1 ต.บึงกาฬ - บ้านจักรทิพย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สามัคคี ม.13 ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีโสภณ ม.2 ต.บึงกาฬ  - บ้านนาเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บึงสวรรค์ ม.8 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงหมากยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ท่าอินทร์แปลง ม.5 ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขตพื นท่ี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ เขตพื นท่ีอนุรักษ์หนองกุดทิง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อนุรักษ์หนองกุดทิง 200 ไร่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ 200 ไร่ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สายบ้านหนองแสง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.หอค า อ.เมือง  - บ้านโชคชัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๑๑๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาเจริญ ม.1 ต.หนองเลิง อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวรรค์ ม.4 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

86 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

71 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๔๙ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาป่าน  -  บ้านค าไผ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
72 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๑๔๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,887,500 2,887,500 2,887,500 2,887,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านดอนอุดม - บ้านนาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๑๔๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,500 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านไคสี - บ้านโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
74 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๓๒ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านบูรพา - บ้านโคกกระแช สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๔๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองสาย - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
76 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๑๑๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๑๑๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองตอ - บ้านชุมภูทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
78 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๒๑๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านแสนส าราญ - บ้านห้วยกกต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

87 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

79 โครงการเสริมผิวจราจร สาย บก .๓๑๑๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

80 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๔๙ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาป่าน  -  บ้านค าไผ่ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๑๔๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๖,500 ม. 4,095,000 4,095,000 4,095,000 4,095,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนอุดม - บ้านนาสวรรค์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๑๔๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,500 ม. 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไคสี - บ้านโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๓๒ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านบูรพา - บ้านโคกกระแซ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๔๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทองสาย - บ้านโนนสา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

85 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๑๑๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

86 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๑๑๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองตอ - บ้านชุมภูทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

88 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

87 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๒๑๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,500 ม. 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านแสนส าราญ - บ้านห้วยกกต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

88 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าไคร้ -  บ้านดงหมากยาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ.๑ - ๐๐๑๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าไคร้ -  บ้านดงหมากยาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าไคร้ -  บ้านดงหมากยาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,600 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านดอนแก้ว ม .๑๒ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าถาวร ม.๖ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,600 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโคกสะอาด ม .๑๑ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสา ม.๒  ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโคกงาม ม .๓ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค านาดี ม.1  ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโคกงาม ม .๓ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7  ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

89

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,800 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโพธ์ิทอง ม .๙ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสา ม.๒  ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านดอนแก้ว ม .๑๒ ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนวังเย่ียม ม.๖  ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนแก้ว  ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านอีแฮต ม. 2 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองดินด า ม.6 - บ้านพรนิยม ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนศิลา ม.4 ต.ไคสี - บ้านโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านพรนิยม ม.9 ต.โนนสว่าง - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ตะไก้ ม.7 ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองสาย ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองจันทร์สาคร ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค าหม่ืน หมู่ 7 ต.ไคสี - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองดินด า ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

90 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

103 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ้านทรายทอง ม .๑๓ ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง - บ้านโคกสว่าง ม.๖ ต.นาสวรรค์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน และทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

104 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ้านโนนสุพรรณ ม .๓ ต.ชัยพร อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้อง ม.๑ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

105 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ้านนาป่าน ม .๔ ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ห้วยสามยอดเทวกุล ม.๖ ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

106 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ้านใหม่ชัยพร ม .๑๑ ต.ชัยพร อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านเทพมีชัย ม.๗ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

107 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ้านดงหมากยาง  ม.๗ ต.บึงกาฬ อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองนาแซง ม.๕ ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

108 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
คอนกรีตสาย บก.3114 บ้านหนองตอ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บริเวณหนองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

110 โครงการก่อสร้างถนนดิน / ลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บริเวณหนองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

91 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

111 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีต บริเวณหนองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

112 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

113 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงหมาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านนาค า ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

116 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.นาสวรรค์  - บ้านพันล า ม.2 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

117 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประเสริฐ ม.9 ต.บึงกาฬ - บ้านนาป่าน ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

118 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านนาป่าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

92 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

119 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ จากข้างบ้านนายบุญมา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
พันดวง - บ้านดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

120 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(จากหลังวัดป่าแสนส าราญ )

121 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองนาแซง ม.5 - บ้านดอนเจริญ ม.11 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

122 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตด้านหน้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ หนา 0.15 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โรงพยาบาลบึงกาฬ (ฝ่ังตรงข้ามกับโลตัส) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

124 โครงการก่อสร้างทางเดินเช่ือมอาคารใน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ยาว 338 ม. 10,890,743 10,890,743 10,890,743 10,890,743 ทางเดินเช่ือม ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โรงพยาบาลบึงกาฬ ระหว่างอาคารบ าบัด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อาคารท่ีได้ และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
รักษา 4 ชั น - อาคารผู้ป่วยในเดิม ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ข้างวัดป่าอรัญวิเวก บ้านนาสวรรค์ ม .10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

93 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

126 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สะพานซาว - สามแยกบ้านโนนจ าปา ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

127 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายสะพาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,100 ม. 3,875,000 3,875,000 3,875,000 3,875,000 มีตลาดนัดท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ขาว - ทางลัดไปบ้านนาเจริญ ม .3  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. ได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนแก้ว ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

128 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สวนยางนางมานิตย์ ก่ัวพงษ์ - ข้างวัดบ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ค านาดี ม.1 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

129 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายสวน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยางนายสุริยา แสงสุข - บ้านนาเจริญ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

130 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทองสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ไทรทอง ม.8 ต.โคกก่อง - บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

132 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่าสะอาด ม.1 ต.ไคสี - บ้านโนนสว่าง ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

133 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อาฮง ม.3 ต.ไคสี - บ้านโนนสว่าง ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

94 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

134 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
รัตน์ ม.14 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

135 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาโซ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

136 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านม่วงมีชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

138 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองดินด า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.หนองเลิง - บ้านหนองดินด า ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

140 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.หนองเลิง - บ้านหนองดินด า ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายข้างศูนย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 250 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กศน.จังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ - ศาลเจ้าแม่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สองนาง ต.บึงกาฬ - บึงกาฬเหนือ ม.1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

95 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

142 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายหน้าส านัก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
งานท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ ต .บึงกาฬ - หนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บึงกาฬ ม.1 ต.บึงกาฬ - โนนวังเย่ียม ม.6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

143 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายหน้าศูนย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กศน.จังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ - หนองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

144 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย(เส้นชานสินธ์ุ) เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีโสภณ ม.2 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
แปลง ม.5 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

145 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย(เส้นริมโขง) เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีโสภณ ม.2 ต.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

146 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีโสภณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.บึงกาฬ - บ้านโคกก่องใต้ ม.7 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

147 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย(เส้นริมโขง) เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบึงกาฬใต้ ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
แปลง ม.5 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

148 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ใต้ ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ ม .1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย(เส้นริมโขง) เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาโนน ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านโคกก่องใต้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

96 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

150 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนวังเย่ียม ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง ม.1 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนค าภู ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

153 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านจักรทิพย์สามัคคี ม .13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านนาเหนือ ม.9 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านพันล า ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

97 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนวังเย่ียม ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดงหมาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนค าภู ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

160 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดงหมาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

161 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงหมาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

162 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.บึงกาฬ - บ้านจักรทิพย์สามัคคี ม .13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 700 ม. 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ ม .1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

164 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.บึงกาฬ - บ้านพันล า ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประเสริฐ ม.9 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

98 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

166 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประเสริฐ ม.9 ต.บึงกาฬ - บ้านจักรทิพย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สามัคคี ม.13 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประเสริฐ ม.9 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านหนองนาแซง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

171 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

172 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนสุข เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

173 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนสุข เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

99 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

174 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนสุข เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนค าภู ม.8 ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

175 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยบอน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พัฒนา ม.9 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนอินทร์แปลง ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาแวง เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.8 ต.นาสวรรค์ จากถนนใหญ่ - วัดทุ่งหว้า ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายหน้าราชภัฏ เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านค าแคน ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.นาสวรรค์  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายข้างโรงเรียน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ก าแพงเพชร ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านดอนแก้ว ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

179 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทรายทอง เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.13 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนจ าปา ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

180 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนจ าปา เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านหนอง ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
จันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

181 โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัสท์ติกคอน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กรีต โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ม .5 ต.บึงกาฬ ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงขึ น

100 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านทองสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 และบ้านโพธ์ิทอง ม .9 มีความสะดวกมากขึ น หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
(สายหลังโรงเรียนโพธ์ิทองวิทยานุสรณ์ - อบจ.บึงกาฬ 
บ้านโคกสะอาดเช่ือม ต าบลโคกก่อง )

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านทองสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 และบ้านโพธ์ิทอง ม .9 มีความสะดวกมากขึ น หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
(สายหลังโรงเรียนโพธ์ิทองวิทยานุสรณ์ - อบจ.บึงกาฬ 
บ้านโคกสะอาดเช่ือม ต .โคกก่อง)

184 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านพรนิยม เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน  า ขนาดกว้าง 1.80 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
ม.9 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ให้มีความสะดวก สูง 1.80 ม. ยาว 6  ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 2 ช่อง 2 ช่อง
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

185 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน  า ขนาดกว้าง 1.80 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
บ้านบูรพา ม.7 ต.โนนสว่าง ให้มีความสะดวก สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ จ านวน 2 ช่อง 2 ช่อง

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

186 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านโคกสะอาด เพ่ือป้องกันน  าท่วมระบายน  าได้สะดวก ขนาดช่องละ 2.10 x 2.10 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนวังเย่ียม ยาว 6.00 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ จ านวน 2 ช่อง 2 ช่อง

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

187 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น ตามแบบ เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง 12ม. สันฝาย 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายน  าล้น มีฝายน  าล้นสามารถ กองช่าง
มข.2527 ล าห้วยผึ ง บ้านพรนิยม ม .9 สูง 1.50 ม. 1 แห่ง กักเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ.บึงกาฬ 
101 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

188 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ห้วยบัลลังก์ เพ่ือป้องกันน  าท่วมระบายน  าได้ กว้าง 3.00 ม. สูง 1.80 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อลอดเหล่ียม มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 สะดวก ยาว 6 ม. 1 สาย อบจ.บึงกาฬ
ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

189 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยสาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยอดเทวกุล ม.6 ต.โป่งเปือย - บ้านโนนแพง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.ไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จ .บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายบ้าน เพ่ือให้ระบายน  าได้สะดวกและ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่อลอดเหล่ียม มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
ห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย - ป้องกันน  าท่วม อบจ.บึงกาฬ 1 สาย อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.ไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จ .บึงกาฬ

191 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ - บ้านห้วยสามยอด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เทวกุล ม.6 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

192 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.วิศิษฐ์ - บ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เซือมเหนือ ม.8 ต.ไคสี - บ้านห้วยสามยอด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เทวกุล ม.6 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาล้อม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมือง - บ้านนาซาว ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

102 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

196 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามยอดเทวกุล ม.6 ต.โป่งเปือย - บ้านห้วย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เซือมเหนือ ม.8 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

197 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามยอดเทวกุล ม.6 ต.โป่งเปือย - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยเซือมเหนือ ม.8 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

198 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บัวบาน ม.5 ต.โป่งเปือย - บ้านโนนแพง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

199 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามหนองบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 10 ม. ยาว 200 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สะพาน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  1 แห่ง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ทรัพย์สิน
200 โครงการต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ  - กว้างข้างละ 2  ม. ยาว 535 ม. 1,564,200 1,564,200 1,564,200 1,564,200 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

เหล็ก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147 บ้านบูรพา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  - กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 467 ม. ทรัพย์สิน
ม.7 ต.โนนสว่าง  - ต าบลไคสี พื นท่ีไม่น้อยกว่า 467 ตารางม.

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ 

201 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 1,640 ม. 1,377,600 1,377,600 1,377,600 1,377,600 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147 บ้านบูรพา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โนนสว่าง  - ต าบลไคสี ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 13,120 ตารางม. ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ 

202 โครงการปรับปรุงมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง - โนนบักดาว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

103 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

203 โครงการก่อสร้าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,100 ม. 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คสล.สายสายบ้านชัยบาดาล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ต.หอค า ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

204 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 4,000 ม. 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โนนสว่าง - ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

205 โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองกุดเป่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
206 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

หอค า ม.1 ต.หอค า - บ้านดอนปอ ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

207 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กลาง ม.1 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

208 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กลาง ม.1 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีโสภณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

210 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีโสภณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

104

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ใต้ ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

212 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านบึงกาฬ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ใต้ ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงหมากยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๒ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

214 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงหมากยาง ม.7 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๒ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

216 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสมบูรณ์ ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เหล่าถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

218 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสมบูรณ์ ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เหล่าถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

105 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านเหล่า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

210 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนอุดม ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านเหล่า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกงาม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วังเย่ียม ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

212 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกงาม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วังเย่ียม ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทองสาย ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

214 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทองสาย ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก าแพงเพชร ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองจันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

216 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก าแพงเพชร ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองจันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

106 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงต้อง ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

218 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงต้อง ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

219 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนค าภู ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

220 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนค าภู ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

222 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

223 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านฆ้องค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแสนส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

224 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ฆ้องค า ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแสนส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

107 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

225 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนแก้ว ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแสน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

226 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแสนส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13  ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

228 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13  ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโคกก่อง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.โคกก่อง - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

230 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

231 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โคกก่อง - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

232 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

108 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

233 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.โคกก่อง - บ้านโคกสะอาด ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

234 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ - บ้านนาทราย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

235 โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล .สาย  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,360 ม. 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.) สายบ้านหนองตอ ม .7 ต.นาสวรรค์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

236 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.) สายบ้านชัยพร ม.12 ต.โนนศิลา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด - บ้านนาเจริญกลาง หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

237 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงเรียน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยเซือมเหนือ (บ้านโนนแพง) ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ไคสี -  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

238 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 890 ม. 1,557,500 1,557,500 1,557,500 1,557,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
รางระบายน  า คสล.จากถนนหน้าโรงเรียน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโป่งเปือย - บ้านสมัยส าราญ หมู่3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จ .บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

239 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านท่าไคร้ ม .5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

109 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

240 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านท่าไคร้ ม .5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 ต.โคกก่อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

241 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนสา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาทราย ม.2 ต.นาสิงห์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

242 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโคกก่อง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

243 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านค าภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านภูเงิน ม.10 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

244 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยเซือมใต้ ม .2 ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

245 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดงหมากยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

110

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

246 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านห้วยเซือมใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยเล็บมือ ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ. บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

247 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านใหม่ชัยพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านภูเงิน ม.10 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

248 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนสา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

249 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000  ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนอินทร์แปลง ม .6 ต.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  - บ้านศรีนาวา ม.5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ต.ถ  าเจริญ  อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

250 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาค า ม.3 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านโคกสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

251 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

111 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

252 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าภู ม.5 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาค าแคน ม.3 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

253 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านใหม่ชัยพร ม .11 ต.ชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านเทพมีชัย ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

254 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยดอกไม้ ม .4 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านห้วยเซือมใต้ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ม.2 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

255 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านท่าโพธ์ิ ม.6  ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

256 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านนาค า ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสะอาด ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

257 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าไคร้ ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

112 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

258 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสา ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

259 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสง่า ม.12 ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

260 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านค าภู ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค าแคน ม.3 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

261 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนไทรทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

262 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนสง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ
จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่องใต้ ม.7 ต.โคกก่อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

263 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านดงหมากยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

113 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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264 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าไคร้ ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  300 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ
บ้านหนองนาแซง ม .5  ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

265 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,350 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ
บ้านโคกสะอาด หมู่ 11 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

266 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.วิศิษฐ์ อ. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

267 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

268 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค าภู ม.5  ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาค าแคน ม.5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

269 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าโพธ์ิ ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

114

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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270 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยดอกไม้ ม.4 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสง่า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ม.12 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

271 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนไทรทอง ม .8 ต.โคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านท่าโพธ์ิ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

272 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสง่า ม.12 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่องใต้ ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

273 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โคกก่อง  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

274 โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย บก 3032 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบูรพา ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 (ช่วงบ้านโป่งเปือย - หนองบัวบาน) จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
275 โครงการเสริมผิวจราจรถนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองตะไก้ ม .7 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าแสน ม.10 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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276 โครงการเสริมผิวจราจรถนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 ต.ไคสี  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

277 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านจักรทิพย์สามัคคี ม .13 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านดอนยม ม.2 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

278 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านจักรทิพย์สามัคคี ม .13 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านแสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

279 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองตะไก้ ม.7 ต.โป่งเปือย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าแสน ม.10 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

280 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 ต.ไคสี  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

281 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ  กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโนน หมู่ 4 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนอุดม หมู่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

116 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

282 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ  กว้าง  5  ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทรทอง หมู่ 8 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านท่าโพธ์ิ หมู 6 ต าบลบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

283 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
รอบหนองบึงกาฬ ต .บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

284 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

285 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนสุข เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

286 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.บึงกาฬ - บ้านหนองนาแซง ม .5 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

287 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านจักรทิพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี ม.13 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนยม ม.2 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

288 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านจักรทิพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี ม.13 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านแสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

289 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหอค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ - บ้านดอนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,850 ม. 2,887,500 2,887,500 2,887,500 2,887,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ - บ้านโนนสง่า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

291 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในเขต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่บ้านห้วยบอนพัฒนา ม .9 จากท้ายบ้าน ถึง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยบอน ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

292 โครงการก่อสร้าง คสล .สายหน้า รพ.สต. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาสวรรค์ - ถนนสายหลักข้างวัดป่าอรัญวิเวก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ เส้นทางไป ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

293 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามห้วยซาว เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน  า ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน  าได้สะดวก กองช่าง
ต.ค านาดี เช่ือม ต.นาสวรรค์ ถึง ต.โนนสมบูรณ์ ให้มีความสะดวก อบจ.บึงกาฬ เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 2 ช่อง

294 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางข้ามล าห้วยซาว ตอนบน บ้านโคกสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

295 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนองหมู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

296 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองหมู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

297 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองหมู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

118 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

298 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุขส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองไฮ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

299 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

300 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสุขส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองไฮ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

301 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเจริญรัตน์ ม.14 ต.หอค า - บ้านหนองหมู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

302 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค า - บ้านหนองหมู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

303 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านม่วงมีชัย ม.6 ต.หอค า - บ้านหนองหมู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

304 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค าเจริญ ม.11 ต.หนองเลิง - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ดินด า ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

305 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.หนองเลิง - บ้านหนองดินด า ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

119 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

306 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุขส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.หนองเลิง - บ้านหนองดินด า ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

307 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าเจริญ ม.11 ต.หนองเลิง - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองดินด า ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

308 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กลาง ม.13 ต.หนองเลิง - บ้านชัยพร ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

309 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
กลาง ม.13 ต.หนองเลิง - บ้านชัยพร ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

310 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

311 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดและปราบปราม เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีท างานส าหรับ ขนาดความกว้าง 12  ม.ยาว  12 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สังคมปราศ ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
ยาเสพติด อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จนท.ท่ีรับผิดชอบ ในงานป้องกัน ตามแบบแปลน จากยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ

และปราบปรามยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ 
312 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านโนนสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  400   ม. 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.1 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสะอาด  ม.4  ต. หอค า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

313 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธ์ิทอง  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

120 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

314 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล .ล าห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ขนาดท่อ  2.40 x 2.40  ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก าแพง สายบ้านก าแพงเพชร  ม .5  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ 3 ช่องทาง  ยาว  6  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

315 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโป่งเปือย ม .2 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05   ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  - บ้านนาแวง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.8 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

316 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 1 ต าบลโนนสมบูรณ์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าถาวร หมู่ 6 ต าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

317 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนสุข หมู่ 11 ต าบลบึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ต าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

318 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาโนน หมู่ 4 ต าบลบึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนอุดม หมู่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

319 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวบาน ม .5 ต.โป่งเปือย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนแพง ม.9 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

121 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

320 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

321 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

322 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี ม.4 ต.โนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโป่งเปือย ม.2  ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

323 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองสาย ม .6 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสา ม.1  ต.โคกก่อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

324 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหอค า ม.1 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยบาดาล ม.2  ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

325 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านพรนิยม ม.9 ต.โนนสว่าง  อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวบาน ม .2  ต.โนนศิลา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

122 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

326 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนดู่ ม.11 ต.โนนสว่าง อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองแวงประชาสรรค์ ม .7  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

327 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแสน ม.10 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

328 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมประสงค์ ม .12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

329 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม .1 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง - บ้านโคกสว่าง ม.2  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

330 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองแวง ม .3 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง - บ้านสมสนุก ม.4 ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

331 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยกกต้อง ม.1 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

123 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

332 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสวรรค์ ม .1 ต.นาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาเจริญ ม.1  ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

333 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองตอ ม .2 ต.นาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

334 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าไผ่ ม.3 ต.ศรีชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

335 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนอุดม ม .2 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

336 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านไคสี ม.5 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

337 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายดอนแก้ว ม.5 ต.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยกกต้อง ม.1  ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

124 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

338 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนแก้ว ม .5 ต.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนจ าปา ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

339 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

340 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองตะไก้ ม.7 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

341 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

342 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4  - บ้านหนองนาแซง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

343 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสุขสันต์ ม .12  ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

125 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

344 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาเจริญ ม.1 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร ม.1  ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

345 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองตอ ม .7 - บ้านโคกสว่าง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

346 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองหมู ม .5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

347 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4 กม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร ม.1 ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

348 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

349 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8 กม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี ม.4 ต.โนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโป่งเปือย ม.2  ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

126 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

350 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองสาย ม .6 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสา ม.1  ต.โคกก่อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

351 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหอค า ม.1 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยบาดาล ม.2  ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

352 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านพรนิยม ม.9 ต.โนนสว่าง  อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวบาน ม .2  ต.โนนศิลา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

353 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแสน ม.10 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

354 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6 กม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมประสงค์ ม .12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

355 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5.5 กม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม .1 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง - บ้านโคกสว่าง ม.2  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

356 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6 กม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยกกต้อง ม.1 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

357 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสวรรค์ ม .1 ต.นาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาเจริญ ม.1  ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

358 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าไผ่ ม.3 ต.ศรีชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

359 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนดอนอุดม ม .2 ต.โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

360 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2 กม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายดอนแก้ว ม.5 ต.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยกกต้อง ม.1  ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

361 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์ ม .5 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

362 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนแก้ว ม .5 ต.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนจ าปา ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

363 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6 กม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

364 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4 กม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองตะไก้ ม.7 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

365 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

366 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2 กม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาป่าน ม.4  - บ้านหนองนาแซง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

367 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสุขสันต์ ม .12  ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

129 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

368 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองหมู ม .5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

369 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4 กม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร ม.1 ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

370 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขส าราญ ม.2 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

371 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาเจริญ ม.1 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร ม.1  ต.ชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

372 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองตอ ม .7 - บ้านโคกสว่าง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
373 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านไคสี ม.5 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

130 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

374 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองตอ ม .2 ต.นาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

375 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8 กม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองแวง ม .3 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง - บ้านสมสนุก ม.4 ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

376 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านก าแพงเพชร ม .5 ต. โนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองจันทร์  ม . 6 ต. ศรีวิไล  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

377 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,300 ม. 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาเจริญกลาง  ม . 13 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร  ม.12 ต.โนนศิลา  อ. ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

378 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านนาป่าน ม. 4 ต.วิศิฐ์ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม . 6 ต.โป่งเป่ือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

379 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านแสนส าราญ ม. 10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านเหล่าถาวร ม. 6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

131 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

380 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านจักรทิพย์สามัคคี ม .13 ต. วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านแสนประเสริฐ  ม. 9 ต. บึงกาฬ  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

381 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,000 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายม.2 ม.3 ม.4 (เส้นริมโขง) ต. บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าอินทร์แปลง  ม. 5 ต. โคกก่อง  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

382 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,000 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสนส าราญ ม.10 ต. บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเหล่าถาวร  ม. 6 ต. โคกก่อง  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

383 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโนน ม.4 ต. บึงกาฬ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าอินทร์แปลง  ม . 5 ต. โคกก่อง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

384 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโนน ม.4 ต. บึงกาฬ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนอุดม  ม. 2 ต.โนนสมบูรณ์  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

385 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองหมู  ม . 5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนปอ  ม.5 ต.โนนสว่าง  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

132 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

386 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบ้านนาเจริญเหนือ ม . 8 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร  ม.12 ต.โนนศิลา  อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

387 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวทอง ม . 7 ต.หอค า อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัว  ม.2 ต.นากั ง อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

388 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,100 ม. 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมประสงค์  ม . 12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู  ม.5 ต.หนองเลิง  อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

389 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,100 ม. 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองหมู  ม .5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสมประสงค์  ม . 12 ต.หอค า อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

390 โครงการขยายสะพาน คสล . ล าหวยสามง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 30 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านหนองหมู  ม .5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสมประสงค์  ม . 12 ต.หอค า อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

391 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,300 ม. 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาเจริญกลาง  ม.13 ต.หนองเลิง อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยพร  ม. 12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

133 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

392 โครงการท านบดินกั นน  าหน้าฝายน  าล้น เพ่ือ ให้ประชาชน ได้มีน  าใช้ใน กว้าง  6  ม. ยาว 160 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ได้ฝายน  าล้น มีฝายน  าล้นสามารถ กองช่าง
พร้อมประตูน  าบ้านหนองหมู  ม .5 การเกษตรช่วงฤดูแล้ง ลึก 4  ม. มาตรฐาน กักเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ.บึงกาฬ 
393 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ไป-มา กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองบัวทอง ม .7 มีความสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านไทยเจริญ ม.11 ต.หอค า ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

394 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้ศูนย์ มีสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้แก่ กองช่าง
วัดเจริญสังวรบ ารุงราษฎร์ แก่พุทธศาสนิกชน ตามแบบแปลน ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชน อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองหมู  ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมือง อบจ.บึงกาฬ 
จ. บึงกาฬ

395 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  8  ม. ยาว 1,500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาล้อม  ม . 7 ต.หนองเลิง อ. เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนประเสริฐ  ม.5 ต.ศรีชมภู  อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

396 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เส้นทางหนองหมู - เทศบาล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ระยะทาง  2,000 ม.  จ. บึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพื นท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน

397 โครงการเจาะน  าบาดาล เพ่ือให้ประชาชน มีน  าใช้ใน ตามแบบแปลน 20,000 20,000 20,000 20,000 มีน  าบาดาล มีแหล่งกักเก็บน  าเพ่ือท า กองช่าง
เพ่ือการเกษตร การเกษตร อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ

398 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองหมู  ม. 5 ต.หนองเลิง อ. เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ประปาหมู่บ้านหนองหมู ม . 5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ. เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

134 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

399 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรและของประชาชน ตามแบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 เส้นทางหนองหมู - ประปาหมู่บ้านหนองหมู ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม. 5 ต.หนองเลิง อ. เมือง เพ่ิมความสว่างบนพื นท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

400 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าเจริญ  ม. 11 ต.หนองเลิง อ. เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสรรทวี ม. 3 ต.โนนสว่าง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

401 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,000 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขส าราญ  ม. 2 ต.หนองเลิง อ. เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองไฮ ม. 8 ต.โนนสว่าง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

402 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขส าราญ  ม. 2 ต.หนองเลิง อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองไฮ ม. 8 ต.โนนสว่าง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

403 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขส าราญ  ม. 2 ต.หนองเลิง อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสรรทวี ม. 3 ต.โนนสว่าง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

404 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเจริญรัตน์  ม. 14 ต.หอค า อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู  ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

135 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

405 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,600 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(ข้างนานายวินัย) ม. 10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านดอนอุดม ม. 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

406 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,600 ม. 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(ข้างบ้านพักครู) ม. 10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาป่าน ม. 3 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

407 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(ข้างบ้านนาย อมร อารีรมย์) ม. 10 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านดอนเจริญ ม. 11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

408 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 700 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ข้างท่ีดิน นาย แสวง สาป่าย - สุดถนนสามแยก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ส.ก.ต  บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
409 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

(ข้างบ้านนาย บุญมา พันดวง) ม. 10 ต.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านดอนอุดม ม. 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

410 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านแสนสุข เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(จากแยกเข้า สนง. กีฬาและการท่องเท่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บึงกาฬ) ม. 9 ต.บึงกาฬ อ.เมือง บ้านดอนเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม. 11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

136 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

411 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,5000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ(ข้างนานาย เสวย) ม. 10  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต. บึงกาฬ อ.เมือง บ้านนาป่าน ม . 3 ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ. เมือง จ. บึงกาฬ

412 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,5000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ(ข้างท่ีดินนาย แสวง สาฝาย ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. 10  ต. บึงกาฬ อ.เมือง บ้านดอนอุดม ม .2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ. บึงกาฬ

413 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ(ข้างศาลาเอนกประสงค์หนองป่อ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง - บ้านดอนอุดม ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

414 โครงการก่อสร้าง สะพาน ข้ามล าห้วยดอกไม้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 3 ม.ยาว 15 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม. 10 ต. บึงกาฬ อ. เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเจริญ ม 11 ต. วิศิษฐ์ อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

415 โครงการก่อสร้าง สะพาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.ยาว 15 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม. 10 ต. บึงกาฬ อ. เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาหนองแซง ม 5 ต. วิศิษฐ์ อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

416 โครงการก่อสร้าง สะพาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 5 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนส าราญ ม. 10 ต. บึงกาฬ อ. เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าอินทร์แปลง ม 5 ต. โคกก่อง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

137 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

417 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านท่าโพธ์ิ ม. 6 ต.บึงกาฬ  อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านโนนสา ม. 2 ต. โคกก่อง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

418 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านท่าโพธ์ิ ม. 6 ต.บึงกาฬ  อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านท่าอินทร์แปลง ม. 5 ต. โคกก่อง อ. เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

419 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านท่าไคร้ ม. 5 ต.บึงกาฬ  อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านวิศิษฐ์ ม. 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

420 โครงการก่อสร้างท่อลอเหล่ียม คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ขนาดช่อง 3 ม. X 2.70 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อลอดหล่ียม ทางระบายน  าสะดวก กองช่าง
ล าห้วยซาวตอนบน บ้านโคกสว่าง ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ จ านวน 4 ช่อง ท่ีได้ ไม่เกิดน  าท่วมขังถนน อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์ - บ้านเหล่าถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ยาว 6 ม. มาตรฐาน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

421 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเหล่าถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ - บ้านห้วยกกต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

422 โครงการวางท่อลอดเหล่ียม บ้านโคกสว่าง ม.6 เพ่ือให้มีการระบายน  าท่ีสะดวก กว้าง 6 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ท่อลอดหล่ียม ทางระบายน  าสะดวก กองช่าง
ต.นาสวรรค์ ข้ามล าห้วยซาง อ .เมือง ไม่เกิดน  าท่วมขังถนน ยาว 20 ม. ท่ีได้ ไม่เกิดน  าท่วมขังถนน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน มาตรฐาน

อบจ.บึงกาฬ 
138 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

423 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม .6 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยเซือมเหนือ ม .8 ต.ไคสี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

424 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าถาวร ม .6 ต.วิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยกกต้อง ม.1 ต.โป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

425 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวบาน ม .5 ต.โป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าแคน ม.10 ต.ไคสี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

426 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสนสุข ม.11  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านแสนประเสริฐ ม .9 ต.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

427 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหอค า ม.1 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชัยบาดาล ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

428 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,750 ม. 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวทอง ม .7 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านชัยบาดาล ม.2 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

139 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

429 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,750 ม. 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมประสงค์ ม .12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

430 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านม่วงมีชัย ม.6 ต.หอค า - บ้านโนนสง่า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
431 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านสมประสงค์ ม .12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

432 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวทอง ม .7 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนปอ ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

433 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมประสงค์ ม .12 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

434 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวทอง ม .7 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

140 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

435 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

436 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสะง้อ ม. 2 - บ้านโนนยาง ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
437 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองเข็ง ม .3 - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
438 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,850 ม. 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านเจริญรัตน์ ม.13  ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

439 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,300 ม. 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านม่วงมีชัย ม .6 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

440 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหอค า ม.1 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนปอ ม.5 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

141 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

441 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,950 ม. 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

442 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านไทยเจริญ ม.11 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านชัยบาดาล ม.2 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

443 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,850 ม. 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวทอง ม .7 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

444 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,850 ม. 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสง่า ม.12 ต.หนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

445 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค า อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัว ม.2 ต.นากั ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

446 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านม่วงมีชัย ม .6 ต.หอค า อ.เมือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัว ม.2 ต.นากั ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

142 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

447 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนยาง ม . 5 - บ้านหนองบัวทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

448 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองเข็ง ม .3 - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

449 โครงการก่อสร้างถนน  คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสะง้อ ม. 2 - บ้านโนนยาง ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

450 โครงการก่อสร้างสะพานเช่ือมระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ไป-มา ก่อสร้างสะพาน คสล . 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อ าเภอ จุดหนองบัว-วังด่าน ม.10 ต.หอค า มีความสะดวกและรวดเร็ว จ านวน 1 แห่ง มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ 

451 โครงการปรับปรุงฝายห้วยตาบอด ต าบลหอค า เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน  า ปรับปรุงฝายห้วยตาบอด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งกักเก็บน  า มีแหล่งกักเก็บน  าเพ่ือท า กองช่าง
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ใช้ในการเกษตร  1 แห่ง ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ 
452 ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ยางธรรมชาติหมู่ 1 – หมู่13 ต.ชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

453 โครงการก่อสร้างถนนคสล .บ้านหนองยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3.03 กม. 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นนาสารท - ถ  าแสงดาว หมู่ 4 ต.ชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ 

454 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนอุทัยทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3.00 กม. 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นโนนอุทัย - ถ  าขาม ต.ชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ 

รวม 454 โครงการ 1,335,377,543 1,335,377,543 1,335,377,543 1,335,377,543

143 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 2053 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ ต .พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านวังยาว ม.1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 6,500 ม. 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านศรีเจริญ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.2 ต.ป่าแฝก - บ้านโนน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,800 ม. 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม .8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านวังยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,400 ม. 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านสร้างค า ม .3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.วังชมภู - บ้านหนองบัวน้อย ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จ.ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาซาว ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ - บ้านห้วยเรือใหญ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดงเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีชมภู - บ้านดอนน้อย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู - บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสุขสาคร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค ายาง ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.พรเจริญ - บ้านโนนสวาท ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยเรือใหญ่ ม .4 ต.ค านาดี  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมือง  จ.บึงกาฬ

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงเสียด ม. 1 ต.ศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสว่าง ม. 2 ต.ดอนหญ้านาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีมงคล ม. 5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีชมภู ม. 7 ต.ศรีชมภู - บ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก  - บ้านอุดมสุข สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสาร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านดอนน้อย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ใหม่สามัคคี ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้าง คสล .บ้านวังชมภู ม.8 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว ๕,๗๘๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีอุดม ม.๓  ต.พรเจริญ – บ้านศรีเจริญ  ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว ๔,๔๕๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อุดมสุข ม.11 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ – บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ใหม่สามัคคี ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.ยาว  3,980  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีชมภู ม.๗  ต.ศรีชมภู – บ้านศรีอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖.00  ม.ยาว  ๔,๕๗๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีเจริญ ม.๗ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ.โนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ตาผา ม.๑๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖.00  ม.ยาว 8,๒๐๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
น้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก – บ.หนองลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนองทุ่ม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ศรีชมภู - บ้านดอนน้อย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อยพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ป่าแฝก - บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใหม่ศรีชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 3,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.1 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - โนนตาผา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ศรีชมภู - แยกบ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ ไป ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

147

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

31 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหมากบ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบุ่งคล้า ม.6 ต.วังชมภู - บ้านหนองบัวน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหมากบ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสามแยก ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ใหม่สามัคคี ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านหนองผักแว่น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนน้อย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาสาร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนางาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ศรีส าราญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - ต.หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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39 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีวิชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบักบ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ยาว 40 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสร้างค า หมู่ 3 ต.วังชมภู - บ้านหนองบัวน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบอนสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านพัฒนา ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านทุ่งสว่าง ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม ยาว 2,400 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านหนองบัวเงิน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.6 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ.โชคชัย ม.๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ - บ.หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๑ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ.นางาม ม.๕  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๔,๐00 ม . 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ – บ.โนน  ม.๓  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ.นาล้อม ม.๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ – บ.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๑ ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีชมภู ม.๗  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  3,500  ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู – บ้านศรีอุดม  ม.๓  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีเจริญ ม.๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  3,๕00 ม. 25,260,000 25,260,000 25,260,000 25,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านโนนตาผา ม.๑๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีมงคล ม.๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๔,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๒  ต.ป่งไฮ อ.เซกา   จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านหนองหัวช้าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว 4,000ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๑ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ – บ้านนาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓  ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านนาสาร ม.๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู – บ้านนาค า ม.๑ ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนน  ม.๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  5,000  ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู – บ้านสมสะอาด ม.4 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านโนนสวาท เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.ยาว  ๓,100 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๔ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ – บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  4,000  ม. 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๒ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ – บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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55 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .บ้านอุดมสุข  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๔,๔00 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๑๑ ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ – บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ม. ยาว ๗,๓๗๔ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โชคชัย ม.๖ ต.ศรีส าราญ - บ้านหนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๑ ต.หนองหัวช้าง  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖ ม.ยาว ๔,๔๕๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อุดมสุข ม.๑๑ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ – บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ใหม่สามัคคี ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .บ้านน้อยพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5.00 ม.ยาว 5,๒๐๐ ม. 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ป่าแฝก – บ้านหนองลาด ม.๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนน ม.๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๕๒๐ ม. 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู  – บ้านแก้วสมบูรณ์ ม.๘ ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .บ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๔,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๒ ต.ป่าแฝก  – บ.โนน ม.๓ ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .บ้านวังยาว ม.1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๓,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.วังชมภู อ.พรเจริญ – บ้านตาลเด่ียว ม.๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีอุดม ม.๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว ๕,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.พรเจริญ – บ้านศรีเจริญ  ม.๗ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว ๔,๗๗๔  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีมงคล ม.๕ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ท่าเชียงเครือ ม.๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว ๗,๔๒๙ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหัวช้าง ม.๑ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาเจริญ ม.๓ ต.ค านาดี อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม.  ยาว 8,๙๕๐  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาล้อม ม.๘ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค านาดี ม.๑ ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม.ยาว  ๗,๙๘๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาสาร ม.๖ ต.ศรีชมภู  – บ้านนาค า  ม.๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว  ๓,๐๔๕  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสวาท ม.๔ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ตาลเด่ียว ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  ๖  ม.ยาว  3,980  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปรารถนาดี ม.๒ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านเอราวัณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเอราวัณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการปรับปรุถนนลูกรังสายบ้านเอราวัณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

76 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านปรารถนาดี ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านปรารถนาดี ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านปรารถนาดี ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

85 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ- บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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87 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

88 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีส าราญ - บ้านภูฟ้า ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ - บ้านนาสาร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

91 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - บ้านห้วยลึก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโชคชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.ศรีส าราญ - บ้านโนนสง่า ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

93 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโชคชัย ม.6 ต.ศรีส าราญ - บ้านโนนสง่า ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหัวช้าง ม.1 ต.หนองหัวช้าง - บ้านพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

155

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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95 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหัวช้าง ม.1 ต.หนองหัวช้าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโชคชัย ม.6 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองกุง ม.3 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ - บ้านนาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.หนองหัวช้าง - บ้านโชคชัย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงกาฬใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไคร้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาโนน ม.4  ต.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แสนส าราญ ม.10 ต.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองนาแซง ม.5 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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103 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แสนส าราญ ม.10 ต.โคกก่อง - ดอนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แสนสุข ม.11 ต.บึงกาฬ - บ้านเหล่าถาวร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

105 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ช่วงท่ี 1 บ้านโนนสง่า ม.9 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หนองหัวช้าง - ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ต.หนองหัวช้าง ยาว 2,700 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ช่วงท่ี 2 ถนนลูกรังอยู่ในเขต 775,000 775,000 775,000 775,000 ทรัพย์สิน

เทศบาลศรีส าราญ ยาว 620 ม.

ช่วงท่ี 3 ถนนลาดยางท่ีช ารุด 350,000 350,000 350,000 350,000
ยาว 500 ม.
ช่วงท่ี 4 ถนนลาดยางท่ีช ารุด 825,000 825,000 825,000 825,000
ยาว 1,200 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านพูลผล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.วังชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม .8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสุขสาคร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านศรีชมภู ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายเช่ือมต่อระหว่างต .หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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109 โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,200 ม. 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายเช่ือมต่อระหว่างต .หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

110 โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายเช่ือมต่อระหว่างต .หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

111 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายจากแยกถนนลาดยางนาค า - ป่าแฝก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ถึง คุ้มน้อยภูฟ้า บ้านนางาม ม .5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

112 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,100 ม. 3,075,000 3,075,000 3,075,000 3,075,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซากา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

113 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สายบ้านหนองลาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีส าราญ - บ้านหนองผักแว่น ม .4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

114 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สายบ้านโนนสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,600 ม. 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ศรีส าราญ - บ้านโนนสะอาด ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

115 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,700 ม. 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ - ป่าแฝก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
แยกไปวัดป่าดานศรีส าราญ บ้านนางาม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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116 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,300 ม. 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายข้างโรงเรียนศรีส าราญ - โชคชัย- สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บะหนองไร่ บ้านโนนสว่าง ม .4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

117 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายรอบวัดป่าด่านศรีส าราญ บ้านนางาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

118 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สายบ้านโชคชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีส าราญ  - บ้านโสกเมย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

119 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม.  ยาว 5,400 ม. 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายข้างศาลาประชาคมบ้านนางาม ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ - บ้านเหล่าใหญ่ ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

120 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4  ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโชคชัย ม.6 ต.ศรีส าราญ - บ้านนาซาว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

121 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๕๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ - บ.วังยาว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
122 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๒๙ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,887,500 2,887,500 2,887,500 2,887,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.ทุ่งสว่าง - บ.ศรีมงคล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

123 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๕๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.หนองพันทา  -  บ.โนนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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124 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๑๐๑๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,600 ม. 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.บ่อพนา - บ.โนนสวนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
125 โครงการเสริมผิวจราจร สาย บก .๒๐๕๓ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ - บ.วังยาว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

126 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๕๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,500 ม. 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองพันทา  -  บ.โนนอุดม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

127 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) อบจ.บึงกาฬ 

128 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านนางาม ม .5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) อบจ.บึงกาฬ 

129 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๖ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ปรารถนาดี -  บ.โนน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

130 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.น้อยพัฒนา  -  บ.หนองลาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

131 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนน  -  บ.แก้วสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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132 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.วังยาว  -  บ.ตาลเด่ียว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

133 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีอุดม - บ.ศรีเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๖ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ปรารถนาดี -  บ.โนน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนน  -  บ.แก้วสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๖,460 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๖ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ปรารถนาดี -  บ.โนน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.น้อยพัฒนา  -  บ.หนองลาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,810 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนน  -  บ.แก้วสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.วังยาว  -  บ.ตาลเด่ียว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,470 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีอุดม - บ.ศรีเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปราถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี ม.8 ต.ท่าสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

142 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ.โนนสวาท ม.๔ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ตาลเด่ียว ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

143 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(PARA-ASPHAL CONCRETE Soil Cement Base) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - บ.น้อยพัฒนา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.4 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

144 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(PARA-ASPHAL CONCRETE Soil Cement Base) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - บ.โนน ม.3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

145 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,500 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีตสายบ้านศรีอุดม ม .3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านน้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

146 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีตสายแยกทางหลวง 2095 บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สุขสาคร ม.4 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนางาม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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147 โครงการก่อสร้างถนนพารารับเบอร์ซอยล์ซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.โคกนิยม ม.๒ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ตาลเด่ียว ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

148 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่าแฝก - บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านน้อย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

150 โครงการก่อสร้างโดมตลาดนัดประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนได้ค้าขาย ขนาดพ้ืนท่ี 1,200 ตารางม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีโดมตลาดนัด ประชาชนได้ค้าขายสินค้า กองช่าง
ไทยช่วยไทยคนไทยย้ิมได้ บ้านศรีวิชัย สินค้าสร้างรายได้ภายในชุมชน ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน สร้างรายได้ภายในชุมชน อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว  ๔,๕00 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๗ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านโนนตาผา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๑๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

152 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาซาว ม.5 ต.หนองหัวช้าง - นาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

153 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง - ห้วยโป่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

154 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง - ห้วยโป่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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155 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

157 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสุขสาคร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านศรีชมภู ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ผักแว่น ม.4 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

159 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.ยาว  7,081  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสมสะอาด ม.4 ต.พรเจริญ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

160 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานมิตรภาพ ต.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ก้ันแนว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เขตหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

162 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาสาร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านเอือด ม.5 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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163 โครงการเสริมจราจรสายบ้านดอนหญ้านาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านหนองลาด ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

164 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านพูนผล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.วังชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม .8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

165 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

166 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีชมภู - บ้านวังยาว ม.1 ต.วังชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

167 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านพูนผล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.วังชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม .8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดงเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีชมภู - บ้านวังยาว ม.1 ต.วังชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

170 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,320 ม. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

171 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 730 ม. 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

172 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขสาคร ม .4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนางาม ม.5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

172 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานมิตรภาพ ต.ดอนหญ้านาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ก้ันแนว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เขตหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
174 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ทางไปห้วยบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านพัฒนา หมู่3  ต.ดอนหญ้านาง -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

175 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเท่ียวและ ตามแบบแปลน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อาคาร เทศบาลและหน่วยงาน กองช่าง
หนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆของ อบจ.บึงกาฬ เอนกประสงค์ ข้างเคียงได้มีสถานท่ีส าหรับ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เทศบาลและหน่วยงานข้างเคียง ท่ีได้มาตรฐาน การจัดประชุมสัมมนา หรือ

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จัดกิจกรรมต่างๆ
166

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

176 โครงการก่อสร้างสะพาน ริมท่าน้ าหนองเลิง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

177 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนหญ้านาง ม .1 ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - บ้านค ายาง ต.ดงเหนือ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

178 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านนาค า  ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

179 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบุ่งคล้า ม.6 ต.วังชมภู - บ้านดงเสียด ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

180 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตบ้านนาสาร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านศรีอุดม ม.3ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

181 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตบ้านเอือด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.พรเจริญ - บ้านศรีชมภู ม. 7 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

182 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านเอราวัณ ม.6 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

183 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านวังยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.วังชมภู - บ้านเอราวัณ ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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184 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 562 ม. 1,545,500 1,545,500 1,545,500 1,545,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านทุ่งสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.9 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

185 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสามแยก ม.2 ต.พรเจริญ - บ้านโนนสวาท สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

186 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

187 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

188 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีวิชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

189 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ป่าแฝก - บ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สมบูรณ์ ม.8 ต.พรเจริญ (ข้างรพ.) - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วังยาว ม.1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

191 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. 1,254,000 1,254,000 1,254,000 1,254,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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192 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเอราวัณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.พรเจริญ - หนองแล้ง บ้านโนน ม .3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

193 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 620 ม. 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

194 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 1,009,000 1,009,000 1,009,000 1,009,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สมบูรณ์ ม.8 ต.พรเจริญ -  บ้านโนนสวาท สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

195 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,700 ม. 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านหนองผักแว่น ม .4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

196 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

197 โครงการเสริมผิวจราจรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนหญ้านาง ม .1 ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - บ้านค ายาง ต.ดงเหนือ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

198 โครงการเสริมผิวจราจรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสุขสาคร ม.4 ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีชมภู ม.7 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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199 โครงการเสริมผิวจราจรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงเสียด ม.1 ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 จ.บึงกาฬ - บ้านดอนแดง ต.ดงเหนือ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

200 โครงการเสริมผิวจราจรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,437,500 3,437,500 3,437,500 3,437,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

201 โครงการเสริมผิวจราจรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีชมภู ม.7 ต.ศรีชมภู - บ้านโคกอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

202 โครงการเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านศรีอุดม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านหนองผักแว่น ม .4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

203 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 มาตรฐาน ประชาชนสะดวกในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ -  บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. และปลอดภัยในชีวิตและ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

204 โครงการเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านเอราวัณ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.พรเจริญ - (หนองแล้ง) บ้านโนน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

205 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีมงคล  ม .5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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206 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีมงคล ม .5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านใหม่สามัคคี ม .8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

207 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านศรีเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

208 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านน้อยพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

209 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

210 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านพัฒนา ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองหัวช้าง  ม .1 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

211 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
212 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านดอนน้อย ม .6 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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213 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร  ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านเอือด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

214 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดงเสียด ม .1 ต.ศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนน้อย ม.6 ต.ดอนหญ้านาง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

215 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีชมภู ม.7 ต.ศรีชมภู - บ้านศรีอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

216 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขสาคร ม .4 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสาร ม.6  ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

217 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม .2 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

218 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวาท ม .4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

219 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านพูลผล ม.5 ต.วังชมภู - บ้านเอราวัณ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
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220 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสามแยก ม .2 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวาท  ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

221 โครงการก่อสร้างถนนคสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสร้างค า ม.3 ต.วังชมภู - บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

222 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสร้างค า ม .3 ต.วังชมภู - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บัวน้อย  ม.5 ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

223 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัวน้อย ม.5 ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านดอนแดง ต.ดงเหนือ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร. อบจ.บึงกาฬ 

224 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม .2 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

225 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขสาคร ม .4 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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226 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม .2 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดงเสียด ม.1  ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

227 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกนิยม ม.2 ต.วังชมภู - บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

228 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขสาคร ม .4 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

229 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองผักแว่น ม .4 ต.ศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

230 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองทุ่ม ม.2  ต.ศรีชมภู - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

231 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านศรีมงคล ม .5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -  บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

232 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านศรีมงคลม .5 ต.ป่าแฝก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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233 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านปรารถนาดี ม.2  ต.ป่าแฝก  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

234 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีเจริญ ม.7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

235 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านน้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

236 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเอราวัณ  ม.6 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

237 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านอุดมสุข ม.11 ต.พรเจริญ  -- สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านปรารถนาดี ม.2  ต.ป่าแฝก  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

238 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 920 ม. 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสมสะอาด ม.5 ต.พรเจริญ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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239 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเอราวัณ  ม.6 ต.พรเจริญ - หนองแล้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

240 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  -  บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

241 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,810 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านแก้วสมบูรณ์ ม .8  ต.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

242 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสามแยก ม .2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านใหม่สามัคคี (สะพานห้วยหมากบ้า) ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
 ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

243 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านโคกอุดม ม .1 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
(ห้วยส้มโฮง) บ้านโนน  ม.3 ต.ศรีชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ

244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเอราวัณ  ม.6 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ
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245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านน้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

246 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สร้างค า ม.3 ต.วังชมภู - บ้านหนองบัวน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกอุดม ม.1 ต.พรเจริญ - บ้านโนน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

248 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อุดมสุข ม.11 ต.พรเจริญ  - บ้านปรารถนาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2  ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

249 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีวิชัย ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

250 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีเจริญ ม.7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ ม .2 ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
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251 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดงเสียด หมู่ 1 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านวังยาว หมู่ 1 ต.วังชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

252 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีอุดม หมู่ 3 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 ต.ป่าแฝก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

253 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาล้อม หมู่ 8 ต.หนองหัวช้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.พรเจริญ  - บ้านค านาดี หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

254 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 4 ต.วังชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

255 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนยางพาราดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ซีเมนต์ สาย บก.1-0020 บ้านน้อยพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 4 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านหนองลาด หมู่ 3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ อบจ.บึงกาฬ 

256 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีชมภู หมู่ 7 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
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257 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นางาม หมู่ 5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ -บ้านนาซาว หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.หนองหัวช้าง  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

258 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สร้างค า หมู่ 3 ต.วังชมภู  อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ-บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ท่าสะอาด  อ.เซกา จ.บึงกาฬ

259 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงเสียด หมู่ 1 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ-บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

260 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
เด็กเล็กเทศบาลต.ศรีส าราญ/ ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
ลานคสล. หมู่1 บ้านนาค า ร่วมกัน ใช้บริการ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

261 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณในโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
ศรีส าราญวิทยาคม ม.1 บ้านนาค า ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ

262 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/อุปกรณ์ออกก าลัง เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
กาย โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ม .6 ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
บ้านโชคชัย ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ

263 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใน เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต .ศรีส าราญ ม.4 ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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264 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณใน เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต .ศรีส าราญ ม.4 ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ

265 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/อุปกรณ์ออก เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นท่ี ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานท่ีท า กองช่าง
ก าลังกาย ม.5 บ้านนางาม ออกก าลังกายและท ากิจกรรม อบจ.บึงกาฬ ประชาชนท่ีมา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ

266 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านโชคชัย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - บ้านนาซาว ม.5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

267 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกนิยม ม.2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

268 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ  - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

269 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู  - บ้านดอนน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.6 ต.ดอนหญ้านาง  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

270 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม.2 ต.ดอนหญ้านาง  - บ้านหนองลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.3 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

271 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกนิยม ม.2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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272 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู  - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

273 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนน้อย  ม.6 ต.ดอนหญ้านาง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

274 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 4,537,500 4,537,500 4,537,500 4,537,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสว่าง ม .2 ต.ดอนหญ้านาง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

275 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.9 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15  ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านนาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
276 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสว่าง  ม.2 ต.ดอนหญ้านาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

277 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองลาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองผักแว่น ม .4 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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278 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโชคชัย ม.6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาซาว  ม.5  ต.หนองหัวช้าง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4  ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองหัวช้าง ม .1 ต.หนองหัวช้าง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

280 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสุขสาคร  ม.4  ต.ดอนหญ้านาง   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

281 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนางาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5  ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยลึก  ม.10  ต.ชมภูพร  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

282 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10  ม. ยาว  20  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอาคาร เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต .ดอนหญ้านาง ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน สูง  6  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

283 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10  ม. ยาว  20  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอาคาร เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต .ศรีชมภู ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน สูง  6  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

284 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10  ม. ยาว  20  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอาคาร เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต .วังชมภู ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน สูง  6  ม.  ท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
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285 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05   ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านหนองผักแว่น  ม .4  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ศรีชมภู  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

286 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสวาท  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  50 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสามแยก ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

287 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโชคชัย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว  1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - บ้านนาซาว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

288 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโชคชัย ม.6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาทอง ม.6 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

289 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า หมู่ 1 ต.ศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

290 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสุขสาคร หมู่ 4 ต.ดอนหญ้านาง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีชมภู หมู่ 7 ต.ศรีชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
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291 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวาท หมู่ท่ี 4 ต.วังชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

292 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม .11 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเหล่าใหญ่ ม.2 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

293 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ - บ้านนาซาว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

294 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดงเสียด ม .1 ต.ศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนน้อย ม.6 ต.ดอนหญ้านาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

295 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาซาว ม.5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

296 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเอราวัณ ม.6 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านวังยาว ม.1  ต.วังชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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297 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโชคชัย ม.6 ต.ศรีส าราญ สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาซาว ม.5 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

298 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายแยกวังชมภู ม.8 สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสร้างค า ม.3 ต.วังชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

299 โครงการปรับปรุงและพัฒนาล าห้วยบอน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน รายละเอียดตามประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุงและ สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฟดู กองช่าง 
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ การเกษตรอย่างเพียงพอ การวัสดุ และ พัฒนาล าห้วยบอน แล้ง และราษฎรมีน้ าใช้ในการ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน เกษตรกรรมอย่างเพียงพอ

อบจ.บึงกาฬ 
300 โครงการก่อสร้างศูนย์ OTOP และศูนย์บริการ เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดแสดงสินค้า ก่อสร้างศูนย์ OTOP และ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศูนย์ OTOP ราษฎรในพ้ืนท่ีมีแหล่งจ าหน่าย กองช่าง 

นักท่องเท่ียวโนนหนองเลิง ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนและ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว และศูนย์บริการ สินค้าและมีสถานท่ีบริการ อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือบริการและรองรับนักท่องเท่ียว รายละเอียดตามแผนผัง นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว

และ ประปริมาณการตามท่ี ตามแบบ
อบจ.บึงกาฬ/หน่วยงาน ท่ีก าหนด

ท่ีเก่ียวข้องก าหนด
301 โครงการก่อสร้างสะพาน ริมท่าน้ าหนองเลิง เพ่ือเป็นปรับปรุงท่องเท่ียวให้มีพ้ืน ก่อสร้างสะพานริมท่าน้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสะพานริม ราษฎรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้ กองช่าง 

ท่ีใช้สอยเพ่ิมข้ึนและเกิดความ หนองเลิงรายละเอียดตาม น้ าหนองเลิง เคียงมีพ้ืนท่ีใช้สอยในการจัด อบจ.บึงกาฬ
สวยงาม แผนผังท่ี อบจ.บึงกาฬ/ ท่ีสวยงาม งานและมีสถานท่ีพักผ่อน

หน่วยงานท่ีเก่ียวก าหนด หย่อนใจท่ีสวยงาม
302 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ า แม่น้ าสงคราม เพ่ือเป็นป้องกันการพังทลายของตล่ิง ก่อสร้างพนังก้ันน้ า 150,000 150,000 1,500,000 150,000 มีพนังก้ันน าท่ี สามารถป้องกันการพังทลาย กองช่าง 

บ้านสันติสุข ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แม่น้ าสงคราม ได้มาตรฐาน ของตล่ิง สามารถกักเก็บน้ าไว้ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ และสามารถป้องกันน้ าท่วมใน ตามแบบแปลน ใช้ในฤดูแล้ง และสามารถป้อง

ฤดูน้ าหลาก อบจ.บึงกาฬ กันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากได้
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303 โครงการก่อสร้างฝายห้วยค าบอน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ ก่อสร้างฝายห้วยค าบอน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีฝ่ายส าหรับ ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง 
บ้านพัฒนาต.ดอนหญ้านาง เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลารวมท้ังให้ บ้านพัฒนาต.ดอนหญ้านาง กักเก็บน้ าท่ีได้ เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

ราษฎรในทุกพ้ืนท่ีได้มีน้ าไว้ใช้ใน จ านวน 1 แห่ง มาตรฐาน
การอุปโภคบริโภค ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

304 โครงการก่อสร้างฝายบุ่งหนองกา หมู่ท่ี 1 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ ก่อสร้างฝายบุ่งหนองกา 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีฝ่ายส าsรับ ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง 
ต.ดอนหญ้านาง เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลารวมท้ังให้ หมู่ท่ี 1 ต.ดอนหญ้านาง กักเก็บน้ าท่ีได้ เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

ราษฎรในทุกพ้ืนท่ีได้มีน้ าไว้ใช้ใน จ านวน 1 แห่ง มาตรฐาน
การอุปโภคบริโภค ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

305 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายแยกถนน 1. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงระบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 497,000 437,000 497,000 497,000 มีถนนตามแบบ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา กองช่าง 
ทางหลวง 2095 (ชุมชนโนนมอ) ไปบ้านดงเสียด โครงสร้างบริการพ้ืนฐาน เพ่ือการ เหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. มาตรฐาน ได้อย่างสะดวก และใช้เป็นเส้น อบจ.บึงกาฬ
(โนนขาม) ม.2 ต.ดอนหญ้านาง ผลิตทางการเกษตรและอุสาหกรรม ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. ทางการขนส่งสินค้าต่างๆได้
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ให้ท่ัวถึง รองรับการค้า การลงทุน ไหล่ทางกว้างข้างละ

และการท่องเท่ียว           0.00 มตร หรือ มีพืนท่ี
2. เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในการลด ไม่น้อยกว่า 1,110 
ต้นทุนการขนส่งพืชผลทาง ตารางเมตร
การเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

306 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายแยกถนนทาง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการ ก่อสร้างถนน คสล. 2,886,000 2,886,000 2,886,000 2,886,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้ กองช่าง 
หลวง 2095 - สามแยกคอกวัวนายแน่น คมนาคมให้มีความสะดวก ขนาดกว้าง 6 ม. แบบมาตรฐาน เคียงได้รับความสะดวกในการ อบจ.บึงกาฬ
ม. 4 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ สบายมากย่ิงข้ึน ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 สัญจรและได้รับประโยชน์

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม. อย่างท่ัวถึง
 - 0.50 ม. หรือผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 6,000 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

307 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนน้อย - เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการ อุดหนุนงบประมาณก่อสร้าง 2,429,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 ได้อาคาร เทศบาลและหน่วยงานข้าง กองช่าง 
บ้านนาสาร หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหญ้านาง คมนาคมให้มีความสะดวกสบาย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. อเนกประสงค์ เคียงได้มีสถานท่ีส าหรับการ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ มากย่ิงข้ึน ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ตามแบบ จัดประชุมสัมนาหรือ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม. มาตรฐาน จัดกิจกรรมต่าง
 - 0.50 ม. หรือผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,000 ม.

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
308 โครงการก่อสร้างถนนคสล .บ้านดอนน้อย - เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 2,429,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้ กองช่าง 

โคกโขง หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหญ้าง อ.พรเจริญ คมนาคมให้มีความสะดวกสบาย กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  แบบมาตรฐาน เคียงได้รับความสะดวกในการ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ มากย่ิงข้ึน หนา 0.15 ไหล่ทางกว้าง สัญจรและได้รับประโยชน์

ข้างละ 0.00 ม. - 0.50 ม.  หรือ อย่างท่ัวถึง
 ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ม.

 ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
309 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง 1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร ก่อสร้างและปรับปรุงถนน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนสามารถสัญจรไปมา กองช่าง 

จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 ถึง ไปมาได้อย่างสะดวก          ลาดยาง (จากป้ัมน้ ามัน ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างสะดวก และใช้เป็นเส้น อบจ.บึงกาฬ
สะพานมิตรภาพต.ดอนหญ้านาง 2.เพ่ือให้เส้นทางเช่ือมระหว่างจ . ผ่านบ้านพัฒนาถึงสะพาน ทางการขนส่งสินค้าต่างๆได้
(ถนนศรีสงคราม) และสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่ง มิตรภาพดอนหญ้านาง 

สินค้าต่างๆได้ เช่ือมต่อกับถนนลาดยาง
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร) 
ระยะทาง3,000 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
310 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ก้ันแนวเขต เพ่ือเป็นการปรับปรุงถนนในบริเวณ ก่อสร้างถนน คสล.ก้ันแนว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ มีถนนส าหรับให้นักท่องเท่ียว กองช่าง 

หนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง แหล่งท่องเท่ียวมหัศจรรย์ เขตหนองเลิง ระยะทาง มาตรฐาน ใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก อบจ.บึงกาฬ
บัวริมบึงหนองเลิง 4,000 กิโลม. กว้าง 5 ม. และสวยงาม

หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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311 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ทางไปห้วยบอน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.ทางไป 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ราษฎรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้ กองช่าง 
บ้านพัฒนา ม.3 - ต.หนองหัวช้าง ให้มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ห้วยบอน บ.พัฒนา ม.ท่ี 3 ถึง มาตรฐาน เคียงได้รับความสะดวกในการ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ต.หนองหัวช้าง ตามรายละเอียด สัญจรและได้รับประโยชน์

แผนผังและประมาณการท่ีกรม อย่างท่ัวถึง
ทางหลวง/อบจ.บึงกาฬ

312 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หนองเลิง เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเท่ียว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ได้อาคารอเนก เทศบาลและหน่วยงานข้าง กองช่าง 
และใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ หนองเลิง ตามรายละเอียดแผนผัง ประสงค์ตาม เคียงได้มีสถานท่ีส าหรับการ อบจ.บึงกาฬ
ของเทศบาล และหน่วยงานข้าง และประมาณการท่ีกรมทางหลวง/ แบบมาตรฐาน จัดประสัมนาหรือ
เคียงสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมต่างๆ

313 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเอราวัณ ม.6 ต.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านวังยาว ม.1  ต.วังชมภู ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

314 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6 กม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโชคชัย ม.6 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาซาว ม.5 ต.หนองหัวช้าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

315 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4 กม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสุขสาคร ม .4 ต.ดอนหญ้านาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาค า ม.1  ต.ศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

316 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,300 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีเจริญ ม.7 ต. ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนตาผา  ม. 12 ต.โป่งไฮ  อ. เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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317 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดก้ันยาเสพติด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฎิบัติงานด้าน ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์สกัด ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ ยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ อย่างเหมาะสม ท่ีได้มาตรฐาน

318 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านนางาม ม. 5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ้านนาซาว ม. 5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

319 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสร้างค า ม.3 ต.วังชมภู - บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

320 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีมงคล ม .5 ต. ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านทุ่งสว่าง  ม. 9 ต.ชุมภูพร  อ. ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

321 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านใหม่ศรี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ชมภูเส้นห้วแฮม ม.7 ต. ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนตาผา  ม. 12 ต.โป่งไฮ  อ. เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

322 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 1,300 ม. 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แยกน้อยพัฒนา ม.5 ต. ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาค า  ม. 1 ต.ศรีส าราญ  อ. พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

323 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปราถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 3,000 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 -ไชยศรี-ศรีเจริญ - น้อนพัฒนา ต.ป่าแฝก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ - บ้านนาค า  ม. 1 ต.ศรีส าราญ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

324 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านปราถนาดี ม . 2 ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีอุดม  ม. 9 ต.ศรีส าราญ  อ. พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

325 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านปราถนาดี ม . 2 ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านใหม่สามัคคี  ม.8 ต.ท่าสะอาด  อ. เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

326 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 4,500 ม. 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เส้นโบสถ์คริส ม. 5 ป่าแฝก อ.พรเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าเชียงเครือ  ม .2 ต.โป่งไฮ  อ. เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

327 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอาคารท่ีได้ อ านวยความสะดวกในการ กองช่าง
บริเวณจุดชมวิวมหัศจรรย์บัวริมบึง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าท่ีและ อบจ.บึงกาฬ
ม. 1 ต. ดอนหญ้านาง อ. พรเจริญ บริเวณ จุดชมวิวมหัศจรรย์บัวริมบึง ผู้มาติดต่อราชการ 
จ. บึงกาฬ

328 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
น้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก - บ้านนาค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

329 โครงการก่อสร้าง สะพาน ล าห้วยบักบ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสามแยก ม. 2 ต. พรเจริญ อ. พรเจริญ - สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี ม 8 ต. ท่าสะอาด อ. เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

330 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือเป็นสถานท่ีกักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีท่ีกักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บ้านเกษตรรุ่งเร่ือง ม . 7 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากข้ึน เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต. วังชมภู อ. พรเจริญ
จ. บึงกาฬ

331 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือเป็นสถานท่ีกักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีท่ีกักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บ้านบุ่งคล้า  ม. 6 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากข้ึน เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต. วังชมภู อ. พรเจริญ
จ. บึงกาฬ

332 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาค า เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง 5  ม.ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ  - สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสุขสาคร  ม.4  ต.ดอนหญ้านาง   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ

333 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านดงเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 1 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ - บ้านดอนน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

334 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนน ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีเจริญ ม.7 ต.ป่าแฝก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

รวม 334 โครงการ 889,829,000 889,769,000 891,179,000 889,829,000
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ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้าง คสล . บก 1014 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยเดือนห้า ม .7 ต.หนองยอง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแวงใน ม .7 ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย บก 2037 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยไม้ซอด ม.9 ต.ปากคาด - บ้านนาก้ัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย บก 2036 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาดงน้อย ม.4 ต.นาดง อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านหนองเค็ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนชัยศรี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  1.500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โนนศิลา - บ้านไร่ ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาลบังบด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  3,000  ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.นาดง - บ้านศรีสว่างพัฒนา ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  3,500  ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.2 ต.นาดง  - บ้านโนนชัยศรี ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จ.ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,580 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โนนชัยศรี หมู่ 4 ต.โนนศิลา  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.ไร่ ม.1 ต.นาดง  อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ดาลบังบด ม.7 ต.นาดง - บ.ศรีสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โนนส าราญ ม.2 ต.นาดง - บ.โนนชัยศรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.4  ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสามพาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.18 ต.ปากคาด - บ้านสุขประเสริฐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.13 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านศรีรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.13 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านเจริญรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.14 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ปากคาด - บ้านชัยพร ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

193

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก้านเหลือง ม.12 ต.ปากคาด อ.ปากคาด  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,200 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 ต.ปากคาด ซอย 95 - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก้านเหลือง ม.12 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเจริญรัตน์ ม.14 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามพาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.18 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านวังด่าน ม.10 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งรวงทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15  ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีสุขพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

194

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงใน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว   ๖,๒๒๕  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.๗ ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๒ ต.ถ้ าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.สมสนุก ม.4 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ.นาขาม ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการปรังปรุงปรับปรุงถนนสายบ้านสมสนุก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านชมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.ศรีชมภู  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านปทุมรัตน์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านโพธ์ิ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านปทุมรัตน์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านคลองทิพย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านสมสนุก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพรสวรรค์ ม.8 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม ม.15 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสมสนุก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว  5,๓๐๐ ม. 3,975,000 3,975,000 3,975,000 3,975,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๔ ต.สมสนุก อ.ปากคาด  - บ้านโพธ์ิ ม.๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวงใน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองแวง ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโคก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สะอาด ม.6 ต.หนองยอง อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนเรียง ม.3  ต.นาทับไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อบจ.บึงกาฬ 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบะยาวใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านยางชุม ม.10 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งรวงทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
งาม ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยอังฮ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ระหว่าง บ้านห้วยสามพาด ม .18 ต.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยน้ าค า ม.14 ต.นาก้ัง  อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านดาลบังบด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.7 ต.นาดง - บ้านดงบังใต้ ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงใน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านห้วยลึก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.2 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

39 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านสมสนุก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านชมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทรายทอง ม.10 ต.โนนศิลา - บ้านดาลบังบด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7  ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนชัยศรี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.4 ต.โนนศิลา - บ้านดาลบังบด ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทรายทอง ม.10 ต.โนนศิลา - บ้านโนนบุญมี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนชัยศรี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โนนศิลา - บ้านดาลบังบด ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการปรังปรุงซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งรวงทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนถวัลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.สมสนุก อ.ปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 ต.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเจริญรัตน์ ม.14 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 อ.ปากคาด - บ้านเจริญรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.14 อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยก้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหลืองน้อย ม.11 ต.ปากคาด - บ้านโนนเสถียร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านต้าย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.นาก้ัง - บ้านห้วยน้ าค า ม.14 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก้านเหลือง ม.12 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยก้านเหลืองน้อย ม .11 ต.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยก้านเหลือง ม.12 ต.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรเสริญ ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาก้ัง - บ้านห้วยน้ าค า ม.14 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยน้ าค า ม.14 ต.ปากคาด - บ้านต้าย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนชัยศรี ม.4 ต.โนนศิลา - บ้านดาล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บังบด ม.7 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนบุญมี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.2 ต.สมสนุก - บ้านหนองยอง ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านบะยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.9 ต.หนองยอง - บ้านศรีสุขพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สว่าง ม.5 ต.หนองยอง - บ้านดาลบังบด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทรายทอง ม.10 ต.โนนศิลา - บ้านดาลบังบด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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63 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๑๐๑๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ห้วยเดือนห้า - บ.หนองแวงใน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
64 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๓๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.ห้วยไม้ซอด - บ.นาก้ัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

65 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๓๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 3,712,500 3,712,500 3,712,500 3,712,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ดงบังใต้ - บ.โป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
66 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๓๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,100 ม. 2,557,500 2,557,500 2,557,500 2,557,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.นาดงน้อย - บ.คลองเค็ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๑๐๑๔ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๖,500 ม. 4,095,000 4,095,000 4,095,000 4,095,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ห้วยเดือนห้า - บ.หนองแวงใน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๓๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ห้วยไม้ซอด - บ.นาก้ัง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

69 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๓๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,100 ม. 1,953,000 1,953,000 1,953,000 1,953,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.นาดงน้อย - บ.คลองเค็ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนส าราญ -  บ.โนนชัยศรี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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71 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ดาลบังบด -  บ.ศรีสว่างพัฒนา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๗ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนชัยศรี -  บ.ไร่ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๖,740 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ดาลบังบด -  บ.ศรีสว่างพัฒนา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,580 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๗ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนชัยศรี -  บ.ไร่ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,820 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนส าราญ -  บ.โนนชัยศรี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

76 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ.ห้วยก้านเหลืองน้อย ม.๑๑ ต.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.ชัยพร ม.๑๒ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ.ชัยพร ม.๑๒ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 บ.สรรเสริญ ม.๙ ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายห้วยนาโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 บ้านโนนเสถียร ต.โนนศิลา - บ้านห้วย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ไม้ซอด ม.10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

201

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านชัยพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.โนนศิลา - บ้านห้วยไม้ซอด ม .10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีรุ่งเรือง ม.13 ต.ปากคาด - บ้านโคก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะอาด ม.4 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีรุ่งเรือง ม.13 ต.ปากคาด - บ้านวังด่าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก้านเหลือง ม.12 ต.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยน้ าค า ม.14  ต.ปากคาด - บ้านต้าย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาก้ัง -  ม.14 บ้านห้วยน้ าค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยก้านเหลืองน้อย ม .11 ต.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนเสถียร ม.7 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีรุ่งเรือง ม.13 ต.ปากคาด - บ้านเจริญรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.14 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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87 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาก้ัง -  ม.14 บ้านห้วยน้ าค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีรุ่งเรือง ม.13 ต.ปากคาด - บ้านเจริญรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.14 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

89 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 880 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีตสายบ้านโนนเสถียร ม .7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ ม.9 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

90 โครงการก่อสร้างถนนคสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 880 ม. 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนเสถียร ม .7 ต.โนนศิลา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ ม.9 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

91 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

92 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนถวัลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.สมสนุก - บ้านทุ่งรวงทอง ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

93 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6 ม. ยาว 3,900 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ 11 ต. สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านเจริญรัตน์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
หมู่ 14 ต.หอค า  อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
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94 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  360 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.1-0007  บ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
บ้านไร่ หมู่ 1 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

95 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาดงใหญ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.นาดง อ.ปากคาด-บ้านดงดาล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

96 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.นาดง อ.ปากคาด-บ้านหนองเค็ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

97 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนบาง ม.10 ต.ปากคาด - บ้านโนนชัยศรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

98 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามพาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.18 ต.ปากคาด - บ้านสุขประเสริฐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

99 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามล าห้วยฮังฮ้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสามพาดพัฒนา ม.18  ต.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสุขประเสริฐ ม.7 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

100 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านวังด่าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเวินโดน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ปากคาด - บ้านนาก้ัง ม.1 ต.นาก้ัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

102 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฎิบัติงานด้าน กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์สกัด ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
บ้านศรีรุ่งเรือง ม.13 ต.ปากคาด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมห้องน้ า ยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อย่างเหมาะสม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน

103 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฎิบัติงานด้าน กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์สกัด ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
บ้านห้วยน้ าค า ม.14 ต.ปากคาด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมห้องน้ า ยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อย่างเหมาะสม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน

104 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   5   ม. ยาว  6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนยาง  ม .10  ต.ปากคาด  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนชัยศรี  ม.4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โนนศิลา   อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ

105 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   5  ม.  ยาว  5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเวินโดน  ม.8  ต.ปากคาด  อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

106 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   5  ม.  ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  - บ้านวังด่าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

107 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  300  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนยาง ม.10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนชัยศรี ม.4 ต.โนนศิลา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

108 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  300  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.5 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านเวินโดน  ม.8  ต.ปากคาด  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

109 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  300  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบัว ม .2 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านวังด่าน ม.10 ต.หอค า  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

110 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านโนนยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนชัยศรี ม.4  ต.โนนศิลา อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด - บ้านเวินโดน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8  ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ. บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนองบัว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว  2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด - บ้านวังด่าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ. บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม.5 ต.นาก้ัง - บ้านห้วยน้ าค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.14 ต.ปากคาด อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,600 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยน้ าค า ม.14 ต.ปากคาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้าย ม.4 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดงน้อย ม .4 ต.นาดง อ.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านหนองเค็ม ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อบจ.บึงกาฬ 
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117 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยไม้ซอด  ม .9 ต.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาก้ัง ม.1 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย ม .11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านสรรเสริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.9  ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนทรายทอง ม .10 ต.โนนศิลา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีสว่างพัฒนา ม.1 ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทุ่งสว่าง ม .15 ต.ปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด - บ้านศรีมงคล ม.5 ต.ป่าแฝก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองยอง ม .4 ต.หนองยอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดาลบังบด ม.7 ต.นาดง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านไร่ ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดาลบังบด ม.7 ต.นาดง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเดือนห้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หนองยอง  - บ้านหนองแวงใน ม .7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านบะยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8  ต.หนองยอง  - บ้านหนองแวงใน ม .7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเสถียร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โนนศิลา - บ้านโนนยาง ม.10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

126 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านชัยพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.โนนศิลา - บ้านนาเจริญ ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

127 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบะยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.หนองยอง - บ้านศรีสุขพัฒนา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

128 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงใน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.หนองยอง อ.ปากคาด - บ้านหนองยอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

129 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนบุญมี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,800 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.สมสนุก - บ้านโนนชัยศรี ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านชัยพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ้านนาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

รวม 130 โครงการ 287,818,000 287,818,000 287,818,000 287,818,000
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนน  คสล สาย บก 1012 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาแสง ม.1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 2029 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทุ่งสว่าง ม.9 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีมงคล ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล สาย บก 2005 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล  - บ้านนาแสง ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต. นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการลาดยางถนน คสล สาย บก 1015 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงเกษม ม.2 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าบอน ม.2 ต.น้ าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,400 ม. 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยทราย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 25 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาแสงสาคร ม.7 ต.นาแสง - บ้านหนองบัวงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

209 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จ.ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมบ้านค าแคนพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 3 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - บ้านค าบอนใต้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.น้ าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกส าราญสามัคคี ม .8 ต.ชุมภูพร - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านอู่ค า ม. 7 ต.ชุมภูพร อ. ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองบัวเงิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 7000 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล - บ้านศรีมงคล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเงิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 7000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านศรีมงคล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านหนองบัวงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.นาสะแบง - บ้านพรมงคล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,460 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
ม.5 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล- บ.โนนจ าปา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านชุมภูพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนางาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ไทยประสิทธ์ิ ม.11 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโสกก่าม ม .2 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี อ.เมือจ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์โนนมณี ม .8 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนมณี ม.8 ต.ศรีวิไล  - บ้านโนนม่วง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนางาม  ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประสิทธ์ิ ม.11 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโสกก่าม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอู่ค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ศรีวิไล - บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

211 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอู่ค า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จันทร์สาคร ม.6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จันทร์โนนมณี ม.8 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านก าแพงเพชร ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาแสงสาคร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.นาแสง - บ้านสันทรายงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยโป่งคอม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาแสงสาคร ม .7 ต.นาแสง - บ้านสัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทรายงาม ม.8 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนองบัว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เงิน ม.6 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล - บ้านศรีมงคล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านก าแพงเพชร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและสพาน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
วัดป่าชุมภูพร  ศรีวิไล อ . ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4  ม. ยาว 800 ม. 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โสกก่าม ม.2 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 800 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีวิไลสามัคคี ม.3 ต.ศรีวิไล - บ้านโนนม่วง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 300 ม. 720,000 720,000 720,000 720,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ม . 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.นาค าดี อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๐๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ศรีวิไล - บ.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
36 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๑๑๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,500 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.ชุมภูทอง - บ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๑๐๑๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,500 ม. 4,537,500 4,537,500 4,537,500 4,537,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ดงเกษม  -  บ.ค าบอน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
38 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๑๐๑๒ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,500 ม. 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.นาแสงสาคร - บ.ท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

39 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๐๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีวิไล - บ.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๒๙ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ทุ่งสว่าง - บ.ศรีมงคล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๑๑๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ชุมภูทอง - บ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๑๐๑๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ดงเกษม  -  บ.ค าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองจันทร์ -  บ.โนนจ าปา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.นาทราย -  บ.หนองจันทร์สาคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๐ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนส าราญ -  บ.โนนชัยศรี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองจันทร์ -  บ.โนนจ าปา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

214 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

47 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 1,687,500 1,687,500 1,687,500 1,687,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.นาทราย -  บ.หนองจันทร์สาคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์ ม.5 ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านก าแพงเพชร ม .5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 กม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองจันทร์ -  บ.โนนจ าปา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.นาทราย -  บ.หนองจันทร์สาคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ.ดงเกษม ม.2 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ดงกะพุง ม.๕ ต.น้ าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม .๑๑ ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล  - บ.เหล่าใหญ่ ม.๒ ต.ศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองจันทร์สาคร ม .6 ต.ศรีวิไล - บ้านนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทรายสามัคคี ม.4 นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จันทร์สาคร ม.6 ต.ศรีวิไล - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทรายทอง ม. 5 ต.นาสิงห์  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ถ้ าน้อยน้ าทิพย์   อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านหนองลาด ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประสิทธ์ิ ม.11 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
นาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีวิไล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.12 ต.ศรีวิไล - บ้านนาสิงห์ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาคร ม.6 ต.ศรีวิไล - บ้านโพธ์ิทอง ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประสิทธ์ิ ม.11 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล  - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านโนนม่วง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

216 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

63 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
โคกส าราญสามัคคี ม.8 ต.ชุมภูพร - บ้าน ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
อู่ค า ม.7 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงข้ึน

64 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านนาแสง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมระบายน้ าได้ ขนาดช่องละ 2.40 x 2.40 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
ม.1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - สะดวก ยาว 6.00 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
บ้านสันทรายงาม ม .8 ต.นาสะแบง จ านวน 3 ช่อง 3 ช่อง
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสิงห์ - ทช.นค.4064 ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วย่ิงข้ึน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านนาแสง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาคร ม.7 ต.นาแสง - บ้านหนองบัวงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล .ข้ามล าห้วยฮ้ี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 21 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูพร ม1 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าระหว่าง บ้าน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หนองจันทร์ ม.5 ต.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ปลอดภัยมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ อบจ.บึงกาฬ 1 แห่ง ปลอดภัยเวลากลางคืน อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บัวงาม ม.5 ต.นาสะแบง - บ้านทุ่งสว่าง ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัย การขนส่งผลิต อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรรวดเร็วย่ิงข้ึน

217 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านโนนไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 335 ม. 1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประสิทธ์ิ ม. 11 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าใหญ่ ม.2 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

72 โครงการซ่อมสร้างถนนโดยวิธีโอเวอร์เลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.7 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

73 โครงการซ่อมสร้างถนนโดยวิธีโอเวอร์เลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านชุมภูพร ม .1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล - บ้านค านาดี  ม.1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

74 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 เช่ือมระหว่างต าบลในเขตอ .ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อบจ.บึงกาฬ 

75 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม .11 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

76 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์สาคร  ม .6 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.ศรีวิไล - บ้านนาทราย ม.4 ต.นาสิงห์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

218 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

77 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกสันติสุข ม.4 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 685 ม. 2,055,000 2,055,000 2,055,000 2,055,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อินทรนิมิตร ม.10 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
79 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านศรีวิไลพัฒนา ม .12 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาสิงห์สาคร ม .1 ต.นาสิงห์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองจันทร์สาคร  ม .6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกส าราญรุ่งเรือง ม .13 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวงาม ม .5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์โนนมณี ม .8 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนม่วง ม.7  ต.ชุมภูพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

219 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนม่วง ม .7  ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  -บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม .11 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกส าราญ ม.6 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองบัวงาม ม .5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไลสามัคคี ม .3  ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนม่วง ม.7  ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ม.11 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  -บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าใหญ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 - บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
220 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โสกก่าม ม.2 อ.ศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยลึกสันติสุข ม.4 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยลึกสันติสุข ม.4 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองจันทร์สาคร ม .6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสา ม.2 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อินทรนิมิตร ม.10 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีส าราญ ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล - บ้านชุมภูพร ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 600 ม. 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - บ้านหนองลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

221 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

96 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยฮ้ี เช่ือมต าบล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ชุมภูพร - บ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ทรัพย์สิน

97 โครงการซ่อมสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยทราย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
98 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,400 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านห้วยลึก หมู่ 3 ต าบลชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านนางาม หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

99 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม.ยาว   300 ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา หมู่ 6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

100 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  360 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.1-1015 บ้านดงเกษม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาแสง อ.ศรีวิไล - บ้านค าบอน ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.น้ าจ้ัน  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

101 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จันทร์สาคร หมู่ 6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ 4 ต.นาสิงห์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

102 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จันทร์สาคร หมู่ 6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโพธ์ิทอง หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

222 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

103 โครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านนาแสงสาคร ม .7 ต.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.ศรีวิไล  - บ้านหนองบัวเงิน ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บก.ถ. 1-0014 สายบ้านหนองจันทร์  ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15   ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล  - บ้านโนนจ าปา ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

105 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต าบลชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาค า หมู่ 1 ต าบลศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

106 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเกษมสามัคคี หมู่ 9 ต าบลนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านค าบอนใหม่ หมู่ 13 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลน้ าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม.7  ต.ค านาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 685 ม. 2,055,000 2,055,000 2,055,000 2,055,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ม . 11 ต.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

223 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

109 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาแสง ม.1 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสงสาคร ม .7 ต.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านสามแยก ม.2  ต.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดงเกษม ม .2 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดงกระพุง ม.5  ต.น้ าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาค าแคน ม .3 ต.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.ศรีวิไล - บ้านใหม่ศรีชมภู ม.1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์ ม .5 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.ศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสะแบงทุ่ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,955 ม. 5,216,250 5,216,250 5,216,250 5,216,250 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาทรายสามัคคี ม .4 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

224 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านนาสะแบง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 7,820 ม. 7,038,000 7,038,000 7,038,000 7,038,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 1 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พัฒนา ม. 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ชุมภูพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูพร ม.1 ต.ชุมภูพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสิงห์ ม.3 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ทช.บก.4064 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 355 ม. 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม. 7 ต.ค านาดี  อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 355 ม. 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์ ม. 5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค านาดี ม.1 ต.ค านาดี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาแสงสาคร ม .7 ต.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านสามแยก ม.2  ต.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

225 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

122 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,5000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชุมภูพร ม.1 ต.ชุมภูพร - บ้านศรีวิไลพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล พร้อมสะพาน คสล. ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
เช่ือมระหว่างต าบล 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,900 ม. 6,210,000 6,210,000 6,210,000 6,210,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีวิไล ม. 1 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาแสง ม. 1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.1 - 0014  บ้านหนองจันทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. 5  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านโนนจ าปา ม. 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง อบจ.บึงกาฬ 

125 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกส าราญสามัคคี ม.8  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอู่ค า ม. 7 ต. ศรีวิไล อ. ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,250 ม. 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.1 - 0015   บ้านนาทราย ม. 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต. นาสิงห์ อ.ศรีวิไล - บ้านหนองจันทร์สาคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.6 ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอู่ค า ม. 7  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม ม . 5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

226 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์สาคร ม . 6 ต.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาทรายสามัคคี ม . 4 ต.นาสิงห์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์สาคร ม . 6  ต.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสา ม. 2 ต.โคกก่อง  อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์ ม. 5  ต. ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนม่วง ม. 7 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,000 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยลึก ม. 3  ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองลาด ม. 3 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 800 ม. 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนม่วง ม. 7 ต.ชุมภูพร  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า ม. 1 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนไทย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,000 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประสิทธ์ิ ม. 11  ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค า ม. 1 ต.ศรีส าราญ  อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

227 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านศรีวิไลพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 800 ม. 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสิงห์ ม.3 ต.นาสิงห์  อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

135 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์สาคร ม.6 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโพธ์ิทอง ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ. บึงกาฬ

136 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนไทยประสิทธ์ิ ม .11 ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล - บ้านหนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

137 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์ ม.5 ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนม่วง ม. 7 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโสกก่าม ม. 2 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านชุมภูทอง ม. 7 ต.ค านาดี  อ.เมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,820 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาสะแบง ม.1  ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอู่ค า ม. 7 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

228 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

140 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกส าราญรุ่งเรือง ม . 13  ต.ชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอู่ค า ม. 7 ต. ศรีวิไล อ. ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ

141 โครงการก่อสร้าง คสล .สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.ศรีวิไล - บ้านชุมภูพร ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

รวม 141 โครงการ 355,154,250 355,154,250 355,154,250 355,154,250

229 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000  ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.หนองพันทา - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.2 ต.หนองพันทา - บ้านโนนค าสอน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.หนองพันทา - บ้านไร่โนนอุดม ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้าง คสล .สายบ้านหนองโด ม .6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย - บ้านท่าศรีชมช่ืน ม .2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเสียด  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ค าแก้ว - บ้านซ าบอน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

230 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย บ้านท่าเรือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว   3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย - บ้านท่าศรีชมช่ืน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย บ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว   5,000  ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ค าสอน ม.1 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสวาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาวงสุ่ม    เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ค าแก้ว - บ้านศรีนาวา ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม.   มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทองหลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 5,000  ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.7 ต.เหล่าทอง - บ้านโซ่ ม.1  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างสะพานล าห้วยค ามิด เพ่ือประชาชนสะดวกในการ กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าค ามิด ม.11 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย สัญจรไปมาและปลอดภัย  จ านวน 2 แห่ง มาตรฐาน ไปมาหรือขายสินค้าการเกษตร อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านท่าค าบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 2149 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสวาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 3058 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองพันทา ม .6 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

231 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บก 4505 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเหล่าทอง ม.4 ต.เหล่าทอง  - บ้านโนนสวาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.3 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล .สาย บก 2047 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แยกทางหลวงเฝ้าไร่ อ .เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองทิพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,200 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.2 ต.เหล่าทอง - บ้านห้วยลึกเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง  - บ้านหนองโด ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,600 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านขี เหล็กน้อย ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทองหลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,400 ม. 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย- บ้านหนองแวงใน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองไฮ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสวาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสามแยกศรีชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  - บ้านหนองดินด า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลางสามัคคี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.14 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองดินด า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสะแบง ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านทุ่งรวงทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสามัคคี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ค าแก้ว - บ้านทองหลาง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ.ศรีนาวา ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านดอนแก้ว ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค านาดี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ประชาสรรค์ ม.8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโคกกระแช เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ถ  าเจริญ - บ้านนาวงสุ่ม ม.1 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโซ่ ม. 1 ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างสะพานล าห้วยค ามิด ม .11 เพ่ือประชาชนสะดวกในการ กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านท่าค าบง สัญจรไปมาและปลอดภัย  จ านวน 2 แห่ง มาตรฐาน ไปมาหรือขายสินค้าการเกษตร อบจ.บึงกาฬ
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย บ.ศรีนาวา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ถ  าเจริญ - บ้านห้วยเนียม ม.10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีชมภู ม.9 ต.ศรีชมภู - บ้านทรัพย์อุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสามัคคี ม.12 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านชมภูพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านโป่งไฮ ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านอ่างทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.โซ่ - บ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว  4,000  ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านหนองโด ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

234 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านคลองทิพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  6,500  ม. 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.เหล่าทอง - บ้านห้วยลึกเหนือ ม .2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองทิพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๔,500  ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๒ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๘ ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านถ  าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ถ  าเจริญ - บ้านแสงอรุณ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  า คสล . เพ่ือป้องกันน  าท่วมในหมู่บ้าน ตัวยู U 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ น  าไม่ท่วมขังและมีความ กองช่าง
บ้านหนองพันทา ม .6 ต.หนองพันทา ตามแบบแปลน รับประโยชน์ สะดวกปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 100 ครัวเรือน

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว  4,500  ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสามัคคี ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทองหลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  5,200 ม. 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกระแช เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  6,400  ม. 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ถ  าเจริญ - บ้านค าไผ่ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

235 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาวงสุ่ม    เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ค าแก้ว - บ้านศรีนาวา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ถ  าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนค าสอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.1 ต.เหล่าทอง - บ้านคลองทิพย์ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวางใต้ ม.10 ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ค าแก้ว - บ้านซ าบอน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านประทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2  ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทองหลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.เหล่าทอง  - บ้านโนนสวางใต้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อิสานพัฒนา ม.16 ต.โซ่ - บ้านซ าบอน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามแยกศรีชมภู ม.9 - บ้านค าไผ่ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแวง ม.8 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

236 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านนาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสามหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าหายโศก ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการก่อสร้างสะพานบ .โนนประเสริฐ ม.5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ขนาด กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านคลองเค็ม ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอิสานพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5.00 ม. ยาว   3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 16 ต.โซ่ - บ้านค าแวง ม.7 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 - บ้านโนนประเสริฐ ม.5 - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ประชาสรรค์ ม.8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 1 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนศรีสง่า ม.17 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนต้อง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าสวาท เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านดงหม้อทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
วิทยา ม.14 ต.บัวตูม - บ้านโคกสะอาด ม .7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

237 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองนาดี ม.8 ต.บัวตูม - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.หนองพันทา - บ้านป่าบาก ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โพธ์ิศรี ม.10 ต.หนองพันทา - บ้านศรีอุบล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย  - บ้านสมสนุก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโพนทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.หนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านป่าไร่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.หนองพันทา - บ้านโนนอุดม ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกลางพัฒนา ม.13 ต.ศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านขี เหล็กน้อย ม.7 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สะอาด หมู่ 9 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านถ  าเจริญ หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

238 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

71 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ถนนสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ จ านวน 3 ช่องๆละ 2.40-2.40 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ต.หนองพันทา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โนนป่าบาก หมู่ 6 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต.บัวตูม - บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ต.โซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนป่าบาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต.บัวตูม - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต. หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตูม หมู่ 1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านท่าค าบง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม.  ยาว  6,000 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้าน ห้วยทราย ม.8 และ บ้านทรายทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านนาเหว่อ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.2 ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี ม.14 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านนาล้อม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือให้มีสถานท่ีปฎิบัติงานด้าน ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศูนย์สกัด ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบจ.บึงกาฬ ยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ

อย่างเหมาะสม ท่ีได้มาตรฐาน
78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สามแยกศรีชมภู ม.9 - บ้านแสงอรุณ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

239 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

79 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาบบ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่  - บ้านโนนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ. บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

80 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกกลางพัฒนา ม.13 - บ้านหนองแวงประชาสรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนชาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โซ่  -  บ้านค าแวง ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนอุดม  ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  3,500 ม. 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนม่วง ม.9 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอิสานพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านค าแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

86 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนประเสริฐ ม.5 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านคลองเค็ม ม.6 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

240 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

87 โครงการขยายผิวจราจร คสล .บ้านโนนศรีสง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 1  ม.  ยาว  5,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.17 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านโนนต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.นาดี  อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ. บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.15 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  สะพาน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ข้ามล าน  าสงคราม บ้านขี เหล็ก  ม .1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนภูดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม .5 ต.ดงหม้อทองใต้  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนศรีสง่า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  5,000 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.17 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนต้อง  ม.4 ต.นาดี  อ.เฝ้าไร่  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.หนองคาย อบจ.บึงกาฬ 

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโซ่  ม.1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   5   ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  บ้านโนนม่วง  ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองพันทา  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

92 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6   ม. ยาว   3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสะอาด  ม .7 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนม่วง ม.9  ต.หนองพันทา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี ม.14 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
นาล้อม ม.7  ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

241 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านค าไผ่  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  - บ้านนาล้อม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธ์ิ  ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านสมสนุก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธ์ิ  ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธ์ิ  ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ถ  าเจริญ   อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

98 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านสมสนุก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

99 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านขี เหล็กน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.7 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกระแช เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาวงสุ่ม ม.1 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีนาวา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาวงสุ่ม ม.1 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

242 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 335 ม. 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายทาง บก.ถ 24 - 004 บ้านโนนภูดิน - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยสงคราม ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

103 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ถ  าจันทร์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านห้วยกกต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย บ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต. ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านนาล้อม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต. โนนสว่าง อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย บ้านนาโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต. ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านโป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต. สมสนุก อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย บ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต. ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านโคกกระแช สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต. ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านโคกกลาง ม .6 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านขี เหล็กน้อย ม.7  ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าไผ่ ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแช ม.8  ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

243 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึก ม.1 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนป่าบาก ม.6  ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนภูดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม .8 ต.ดงหม้อทองใต้ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแวง ม.8 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน ม.6  ต.เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านอีสานพัฒนา ม .16 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอ่างทอง ม.2  ต.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ ม .2 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน ม .7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

114 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6   ม. ยาว  4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโซ่  ม.1  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทองหลาง  ม.7  ต.เหล่าทอง  อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

244 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสะอาด ม .7 ต.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยทราย ม .8 ต.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองนาดี ม.8  ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโพนทอง ม.3 ต.หนองพันทาอ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนค าสอน ม.1  ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยสะอาด ม .4 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ  าเจริญ ม.1 ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทรัพย์อุดม ม .11 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย - บ้านห้วยเรือ ม.9  ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทรัพย์อุดม ม .11 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย - บ้านโคกกระแช ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

245 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกกลาง ม .6 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ  าเจริญ ม.1 ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย -  บ้านศรีอุดม ม.3 ต.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองพันทา ม .6 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าทอง ม .4 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง ม.1 ต.โนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนภูดิน ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองแวงใน ม .7 ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

246 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ ม .2 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านคลองทิพย์ ม.2 ต.เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโซ่ ม.1 ต.โซ่  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนม่วง ม.9 ต.หนองพันทา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกกระแช ม .12 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาวงสุ่ม ม.1  ต.ค าแก้ว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโซ่ ม. 1 ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านโนนสามัคคี ม.12 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ. โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแวง ม.8 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ. โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

247 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโพนทอง ม.3 ต.หนองพันทาอ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนค าสอน ม. 1  ต. เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ. โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาวงสุ่ม ม .1 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีนาวา ม. 5  ต. ถ  าเจริญ อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
135 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

 สายบ้านโคกกลาง ม .6 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านขี เหล็กน้อย ม.7  ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าไผ่ ม.3 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแช ม.8  ต.ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6 กม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึก ม.1 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนป่าบาก ม.6  ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

138 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านอิสานพัฒนา  ม.16 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  -  บ้านค าแวง  ม.8  ต.ค าแก้ว    ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

248 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแวง ม.8 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน ม.6  ต.เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านอีสานพัฒนา ม .16 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอ่างทอง ม.2  ต.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ ม .2 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน ม .7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

142 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนม่วง  ม .9  ต.หนองพันทา  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05   ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ  - บ้านโซ่   ม.1  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

143 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8 กม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกสะอาด ม .7 ต.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

144 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7 กม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยทราย ม .8 ต.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองนาดี ม.8  ต.บัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

249 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

145 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4.5 กม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านถ  าเจริญ ม.1 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสะแบง ม.2 ต.ค าแก้ว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

146 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง  ม.6  ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  บ้านถ  าเจริญ  ม.1  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ถ  าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

147 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านถ  าเจริญ  ม.1  ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนสะแบง ม .2  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ค าแก้ว  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

148 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกระแช ม .12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ   อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านนาวงสุ่ม ม.1 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

149 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านศรีนาวา  ม .5   สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านนาวงสุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.1  ต.ค าแก้ว  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

150 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว  1,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนภูดิน  ม .6  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05   ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านเหล่าสมบูรณ์  ม .5  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

250 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

151 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   1,000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนชาด  ม .4  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  -  บ้านค าแวง  ม.8  ต.ค าแก้ว  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

152 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลางสามัคคี  ม .14 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  - บ้านนาล้อม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

153 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านค าไผ่ ม .3  ต.ศรีชมภู  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านนาล้อม ม.7  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

154 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านโพธ์ิ  ม.2  ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสมสนุก  ม.4 ต.สมสนุก  อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
155 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ติกคอนกรีตสายบ้านโพธ์ิ  ม .2  ต.ศรีชมภู  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านปทุมรัตน์  ม.8  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.สมสนุก  อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

156 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบ้านโพธ์ิ  ม .2  ต.ศรีชมภู  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านหนองแวง ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

251 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2 กม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโซ่ ม.1 ต.โซ่  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนม่วง ม.9 ต.หนองพันทา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8 กม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกกระแช ม .8 ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาวงสุ่ม ม.1  ต.ค าแก้ว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3 กม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาขาม ม.1 ต.ศรีชมภู  อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสมสนุก ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

160 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพนทอง ม.3 ต.หนองพันทา  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนค าสอน ม.1 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

161 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.คลองทิพย์ ม.2 ต.เหล่าทอง - บ.ห้วยลึกเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
 ม.2 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

162 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง - บ.หนองโด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

163 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,640 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โคกกลาง ม.6 ต.ศรีชมภู - บ.ขี เหล็กน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

252 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

164 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,460 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองแวงใน ม.7 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาวงสุ่ม ม .1 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีนาวา ม. 5  ต. ถ  าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

166 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยทราย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.โซ่  - บ้านหนองนาดี ม.8 ต.บัวตูม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

167 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโซ่ ม .1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คุ้มดอนแดง) ต.โซ่ - บ้านทองหลาง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

168 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

169 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอิสานพัฒนา ม.16 ต.โซ่  - บ้านค าแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8  ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

170 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

171 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านชมภูพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านสมสนุก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

253 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

172 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

173 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขี เหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
น้อย ม.7 ต.ถ  าเจริญ - บ้านโคกกลาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,000 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนเสียด ม .4 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

175 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ .หนองโด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ค าแก้ว - บ้านซ าบอน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

176 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว   ๔,๖๕๐ ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คลองทิพย์ ม.๒ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านปทุมรัตน์  ม.๘ ต.สมสนุก  อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

177 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6.00 ม. ยาว 5,860 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านถ  าเจริญ ม.1 ต.ถ  าเจริญ - บ้านแสงอรุณ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

178 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6 ม. ยาว 5,430 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค าแวง ม.8  ต.ค าแก้ว   - บ้านซ าบอน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

179 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย   เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,030 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอ่างทอง ม.2 ต.โซ่ - บ้านทองหลาง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

254 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

180 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย   เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6 ม. ยาว 8,140 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาวงสุ่ม  ม.1 ต.ค าแก้ว  - บ้านโคกกระแช สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

181 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6  ม. ยาว 6,400  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกระแช ม.8 ต.ถ  าเจริญ - บ้านค าไผ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3  ต.ศรีชมภู  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

182 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ประทุมรัตน์ ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

183 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนวิทยา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.14 ต.บัวตูม - บ้านโคกสะอาด ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

184 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าไร่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.หนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

185 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าสวาท เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม .5 ต.ดงหม้อทองใต้ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

186 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนชาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โซ่ - บ้านค าแวง ม.8 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

187 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนอุดม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

255

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

188 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนม่วง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.9 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

189 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย - บ้านป่าไร่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนอุดม ม.3 ต.บัวตูม - บ้านโนนแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
น้อย ม.12 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

191 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านตูม ม.1 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าค าบง ม.5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

192 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ 16 ต าบลโซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าแวง หมู่ 8 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
 จังหวัดบึงกาฬ

193 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าแวง หมู่ 8 ต าบลค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน หมู่ 6 ต าบลเหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

194 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกลางสามัคคี ม .14 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองดินด า ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

256

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

195 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี ม.14 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านนาล้อม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

196 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านนาล้อม ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

197 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านสมสนุก ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก  อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

198 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

199 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวง ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

200 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

201 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 4,000 ม. 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านถ  าเจริญ ม.1 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสะแบง  ม. 2  ต. ค าแก้ว อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

202 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านถ  าเจริญม.1 ต.ถ  าเจริญ - บ้านโนนสะแบง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

203 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีนาวา เพ่ือการสัญจรของประชาชนให้ กว้าง  6  ม. ยาว   4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านนาวงสุ่ม ม.1 สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน   มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

204 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   3,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ ม.10 - ห้วยค าแก้ว ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

205 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   4,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ ม.10  - ห้วยส้มมอ ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

206 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   5,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ ม.10  - ห้วยแร้ง ต.ถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

207 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวางใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ถ  าเจริญ - ห้วยหนองเขมน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

208 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทรายทอง ม.15 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  -  บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม.5  ต.ดงหม้อทองใต้ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

209 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว  6,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.15  และ บ้านห้วยทราย ม .8  ต.โซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  -  บ้านนาเหว่อ ม.2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
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งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

210 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว  3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกกลางสามัคคี  ม .14 ต.ศรีชมภู  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านหนองดินด า ม .6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.โนนสว่าง  อ.เมืองบึงกาฬ   จ.บึงกาฬ

211 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกกลางสามัคคี  ม .14 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - บ้านนาล้อม ม.7  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ   จ.บึงกาฬ

212 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค าไผ่ ม.3  ต.ศรีชมภู   อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านนาล้อม ม.7  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

213 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโพธ์ิ  ม.2  ต.ศรีชมภู   อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  - บ้านสมสนุก  ม.4  ต.สมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

214 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ ม .2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

215 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพธ์ิ ม.2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศรีนาวา ม .5  ต. ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาวงสุ่ม  ม. 1 ต. ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

259 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนค าสอน ม.1 ต. เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสว่าง  ม. 3 ต. ถ  าเจริญ อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

218 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกกระแช เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว   5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาวงสุ่ม ม.1  ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

219 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีนาวา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   6   ม. ยาว  3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย  - บ้านนาวงสุ่ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ค าแก้ว  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

220 โครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบก.-1-10018 บ้านคลองทิพย์ ม. 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต. เหล่าทอง  - บ้านห้วยลึกเหนือ  ม .2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

221 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกลาง ม.6 ต.ศรีชมภู - บ้านถ  าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

222 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต. ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองดินด า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต. โนนสว่าง อ.เมือง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

223 โครงการขยายสะพานห้วยค ามิด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
224 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6.00 ม. ยาว   3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนภูดิน ม.6 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานข้ามแม่น  าสงคราม บ้านเหล่าสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

260 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

225 โครงการปรับปรุงถนน/ไฟฟ้า/ประปา/ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5.00 ม. ยาว   3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ขุดลอกหนองบ่อเสน่ห์ ม .3 ม.16 ต.โซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

226 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายบ้านตูม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ - บ้านท่าค าบง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ 1 สาย และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วังหลวง  อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

227 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีต Overlay สายบ้านห้วยสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 9 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านถ  าเจริญ หมู่ 1 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

228 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นตามแบบ มข. 2527 เพ่ือใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 2 ม. ผนังฝายสูง 3.50 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ล าห้วยเค็ม บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ต.หนองพันทา กว้าง 10 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

229 โครงการเสริมผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  1,500 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีต (โดยวิธี Overlay) บ้านสามหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 4 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านหนองแวงค าภู ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อบจ.บึงกาฬ 

230 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า สถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือระบายน  าและสัญจร ขนาด1.00-1.00ม.จ านวน 3 แถวๆละ 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ล าธารสาธารณะถนนสาย บ้านโนนสะแบง สะดวกสบาย 9 ท่อน รวม 27 ท่อน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านซ าบอน หมู่ 6 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

231 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว 360 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ซีเมนต์ สาย บก.1-0018  บ้านคลองทิพย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ 2 อบจ.บึงกาฬ 
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  

261 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

232 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

234 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 4,000 ม. 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนค าสอน ม.1 ต. เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยลึก  ม.2 ต.เหล่าทอง  อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

235 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าระหว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ ม.10 ต.ถ  าเจริญ - บ้านศรีอุบล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.3 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

236 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวางใต้ ม .10 ต.ถ  าเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแวง ม.2 ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

237 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ ม.10 ต.ถ  าเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสะแบง ม.2 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

238 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวางใต้ ม .10  - ห้วยส้มมอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ  าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

239 โครงการก่อสร้างผนังกั นล าน  าสงคราม  เพ่ือให้ประชาชนท่ีมีบ้านในพื นท่ี กว้าง 6  ม.ยาว  10,000  ม. 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยสงคราม ม .12 ต.โซ่  - บ้านค าแก้ว ท าการเกษตร ได้รับความสะดวก ตามแบบแปลน รับประโยชน์ และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.7  ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ และปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ 100  ครัวเรือน ทรัพย์สิน

240 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงริม เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความ จ านวน 10 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางสายบ้านโนนศรีสว่าง ม .17 ต.โซ่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านโนนต้อง ม.4  ประชาชน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.นาดี  อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

262 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

241 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงริมทาง เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความ จ านวน 10 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวกและ กองช่าง
สาย บก. 2047 แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ประชาชน อบจ.บึงกาฬ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

242 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงริมทาง เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความ จ านวน 10 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนภูดิน ม .6 ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - สะพานข้ามล าน  าสงคราม ประชาชน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

243 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง  เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย 1 แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สนามกีฬาท่ี ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลังกาย กองช่าง
อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ และจัดการ แข่งขันกีฬา ตามแบบแปลน ได้มาตรฐาน และเป็นสถานท่ีท่ีแข่งขันกีฬา อบจ.บึงกาฬ

ประจ าอ าเภอ อบจ.บึงกาฬ 
244 โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าพร้อม เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความ ระยะทาง  3,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ไฟส่องสว่างสายท่ี 1 บ้านโซ่ ม.1 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ตามแบบแปลน ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโคกสะอาด ม.7 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ประชาชน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
สายท่ี 2 บ้านโซ่ ม.1  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนม่วง ม.9  ต.หนองพันทา 
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

245 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนภูดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม.  ยาว  3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - สะพานข้าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ล าน  าสงคราม บ้านเหล่าสมบูรณ์ ม .5  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

246 โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองบ่อเสน่ห์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว 3,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 และ  ม.16  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

247 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านสามเหล่ียม เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.3 และ บ้านอิสานพัฒนา ม .16 ต.โซ่ ปลอดภัยมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยเวลากลางคืน อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

263 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

248 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว  3,500 ม. 2,887,500 2,887,500 2,887,500 2,887,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทรายทอง  ม .15  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ  -  สะพานข้ามล าน  าสงคราม  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านขี เหล็ก  ม.1 ต.ดงหม้อทอง อบจ.บึงกาฬ 
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

249 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสะแบง  ม . 2  ต. ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน  ม. 6  ต. เหล่าทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ. โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

250 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเช่ือมระหว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลสายบ้านถ  าเจริญ ม .1 ต.ถ  าเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกลาง ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

รวม 250 โครงการ 792,282,500 792,282,500 792,282,500 792,282,500

264 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย บก 3057 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,600 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.บึงโขงหลง  - บ้านโนนสว่าง ม.1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

2 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้นห้วยหนิง เพ่ือเป็นสถานท่ีกักเก็บน ้า ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีท่ีกักเก็บน ้า ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านฝอยลม ม.7 ต. ท่าดอกค้า ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ น และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ. บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธ์ิหมากแข้ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,100 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.1 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - บ้านดอนกลาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงบังใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
ม.10 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง - บ.โนนทรายทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โพธ์ิหมากแข้ง ม.1 ต.โพธ์ิหมากแข้ง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.ดอนกลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง - บ้านนาตาไก้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

265 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จ.ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกโพธ์ิ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง - บ้านโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.1 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โนนสวนปอ ม.6 ต.บึงโขงหลง - บ้านดงชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะห้วยนาโคก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  9  ม. ยาว 60 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสถานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ต. ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน พักผ่อน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ เพ่ิมขึ น ทรัพย์สิน

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค้าสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทรัพย์วังทอง ม.17 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.7 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - บ้านทรายทอง ม.17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนจ้าปา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - บ้านค้าสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

266 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจ้าปาทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านอุดมทรัพย์ ม.23 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

15 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก.๓๐๕๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,300 ม. 1,897,500 1,897,500 1,897,500 1,897,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2  ต.โพธ์ิหมากแข้ง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง ม.2 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๓๐๕๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,300 ม. 1,449,000 1,449,000 1,449,000 1,449,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บ.โนนหนามแท่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - บ้านโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.2 ต.บึงโขงหลง อ..บึงโขงหลง อบจ.บึงกาฬ 

17 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๒  บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม. 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โพธ์ิหมากแข้ง -  บ้านดอนกลาง ม. 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๒  บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม. 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โพธ์ิหมากแข้ง -  บ้านดอนกลาง ม. 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๗,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๒  บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม. 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โพธ์ิหมากแข้ง -  บ้านดอนกลาง ม. 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ

20 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย ข้าง กศน.ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

267 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองฮู ม.8 ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสีไค ม.1 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองแสงพัฒนา ม.11 ต.ท่าดอกค้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

23 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม ห้วยแฮ่ บ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีท่อเหล่ียม ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โชคอ้านวย ม.10 ต.ท่าดอกค้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

24 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,600 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ซีเมนต์ สาย บก.1-0012 บ้านโพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

หมู่ 1 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

 - บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง อบจ.บึงกาฬ 

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด ต.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

อ.นาทม จ.นครพนม

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,600 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด ต.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.นาทม จ.นครพนม อบจ.บึงกาฬ 

268 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - วัดถ ้าผาเจีย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านดงชมภู ม.7 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านโนนสวาท ม.6 ต.ดงบัง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

29 โครงการปรับปรุงขยายสะพาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 10 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ห้วยทราย บ้านโนนหนามแท่ง  ม. 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,040 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.โพธ์ิหมากแข้ง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว  3,555  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ทางหลวงแผ่นดิน - วัดถ ้าผาเจีย ม.6  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองฮู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 8 ต.ท่าดอกค้า - บ้านท่าสีไค ม. 1 ต.ดงบัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านบึงเจริญ  ม.8 ต.บึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านไทยเสรี  ม.13 ต.เซกา อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

269 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านค้าสมบูรณ์  ม.3  ต.บึงโขงหลง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 17 เขตเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านโนนสวนปอ  ม. 6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

เขตเทศบาลต้าบลบึงงาม อบจ.บึงกาฬ 

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  4,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 17 เขตเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านโนนสวนปอ  ม. 6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

เขตเทศบาลต้าบลบึงงาม

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

แสงพัฒนา ม.11  ต.ท่าดอกค้า - บ้านยางเรียน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.โสกก่าม ม.3 อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 3,๐00 ม.  1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านดงโทน (เส้นบ้านดงโทน จากจุด เช่ือม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ถนนทางหลวง หมายเลข 212 - อบจ.บึงกาฬ 

บ.เหล่าหลวง ม.3)
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

38 โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 4,๐00 ม.  2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ม.3 – บ้านหนองบัวงาม ม.15 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

(ถนนเช่ือมต่อ ต.หนองซน อ.นาทม) อบจ.บึงกาฬ 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบัวโคก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว ๓,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

เช่ือมสามแยก บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.โพธ์ิหมากแข้ง เช่ือมต่อบ้านนาสามัคคี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.นาทม อ.นาทม

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.7 ต.โพธ์ิหมากแข้ง (ถนนเช่ือมต่อ ต.ดงบัง ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ถนนเช่ือมต่อ ต.นาทม อ.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบัวโคก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.4 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ถนนเช่ือมต่อ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.หนองซน  อ.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

271 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.13 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ถนนเช่ือมต่อ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บัวงาม ม.15 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ถึง ถนนเช่ือมต่อ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.หนองซน  อ.นาทม จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 3,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ต.โพธ์ิหมากแข้ง ถึง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ถนนเช่ือมต่อ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านนาสามัคคี ม. 12 ต.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

อ.นาทม จ.นครพนม

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง - น ้าตกวิมานทิพย์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านชัยชนะ ต.หนองซน จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านทรายทอง ม.17 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

272 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 3,๐00 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านทรายทอง ม.17 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านดอนแดง ม.2  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.นาทม  อ.นาทม  จ.นครพนม

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 4,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านบัวโคกใหม่  ม.14  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านเหล่าส้มป่อย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.8  ต.นาทม  อ.นาทม  จ.นครพนม

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 5,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านทรายทอง ม.17  ต.บึงโขงหลง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านดงชมภู ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.17 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านดงชมภู  ม.7  ต.โพธ์ิหมากแข้ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

273 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

จ.บึงกาฬ  - บ้านชัยชนะ  จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 5,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านทรายทอง ม.17  ต.บึงโขงหลง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทรายทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.17 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านใหม่ภูเจริญ  ม.16  ต.โพธ์ิหมากแข้ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 5,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.นาทม  อ.นาทม  จ.นครพนม

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

โนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด ม.7  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.นาทม  อ.นาทม  จ.นครพนม อบจ.บึงกาฬ 

274 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

59 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 6,๐00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านดงสว่าง  ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - บ้านดงชมภู ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนหนามแท่ง ม.2  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนสวาท ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.6 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

61 โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  1,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา  0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านโนนสวรรค์ ม.3  ต.โพธ์ิหมากแข้ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.บึงโขงหลง - บ้านหนองบัวงาม ม.15 อบจ.บึงกาฬ 

ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านนาสามัคคี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.12 ต.นาทม  อ.นาทม  จ.นครพนม

63 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านดงชมภู ม.7  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - ถนนเช่ือมต่อ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.ดงบัง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

275 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนจ้าปาทอง ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - ถนนเช่ือมต่อ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านบัวโคก ม.4  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - ถนนเช่ือมต่อ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.หนองซน  อ.นาทม  จ.นครพนม

66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนชมภู  ม.13 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - ถนนเช่ือมต่อ    ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.ดงบัง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

67 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านหนองบัวงาม ม.15  ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - ถนนเช่ือมต่อ    ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.หนองซน  อ.นาทม  จ.นครพนม

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านใหม่ภูเจริญ  ม.16 ต.โพธ์ิหมากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - ถนนเช่ือมต่อ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ต.ดงบัง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

276 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนจ้าปาทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านนาสามัคคี ม.12  ต.นาทม อ.นาทม  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.นครพนม อบจ.บึงกาฬ 

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านทรายทอง ม.17  ต.บึงโขงหลง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - บ้านโนนสวนปอ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.6  ต.บึงโขงหลง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

71 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6   ม. ยาว   2,000 ม. 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองแสงพัฒนา  ม.11  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

บ้านยางเรียน ม.3 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

72 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   2,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงโทน  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ม.4  ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - เส้น ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

บ้านดงโทนจากจุด เช่ือม ถนนทางหลวง อบจ.บึงกาฬ 

หมายเลข 212  - บ้านเหล่าหลวง  ม.3  

ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

จากทางหลวงแผ่นดิน  -  วัดถ ้าผาเจีย  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ  

277 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

74 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   2,500 ม. 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองฮู  ม.8  ต.ท่าดอกค้า  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - บ้านท่าสีไค  ม.1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.ดงบัง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.8 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านไทยเสรี  ม.13  ต.เซกา  อ.เซกา  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค้าสมบูรณ์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านไทยเสรี  ม.13  ต.เซกา  อ.เซกา  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

77 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,800 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสะพานท่ี ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านดอนกลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านโนนจ้าปาทอง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.10  ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง 

จ.บึงกาฬ 

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านดอนกลาง  ม.1  ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - บ้านอุดมทรัพย์  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

ม.23 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

278 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

บ้านอุดมทรัพย์ ม.23 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านโนนสวาท ม.6 ต.ดงบัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านตาลเด่ียว ม.4 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านค้าสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านเซกาใต้ ม.10 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านโนนสวรรค์ ม.10 ต.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง - บ้านหนองจิก ม.6  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านดงบังใต้  ม.10 ต.ดงบัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง  - บ้านป่งไฮ ม.1  ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

279 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

84 โครงการก่อสร้างสะพาน ห้วยนาโคก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  9  ม. ยาว 60 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 1  ต. ท่าดอกค้า อ. บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ เพ่ิมขึ น ทรัพย์สิน

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหนองแสง  ม. 11 ต.ท่าดอกค้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง  - น ้าตกลานดอกเงินภูวัว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

บ้านโนนสา ม.5 จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

86 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าห้วยหนิง เพ่ือเป็นสถานท่ีกักเก็บน ้า กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีท่ีกักเก็บน ้า ป่าและแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ กองช่าง

ม. 10  ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง ใช้ในการเกษตร เป็นแหล่ง ตามแบบแปลน มากขึ น อบจ.บึงกาฬ

จ.บึงกาฬ อาหารชาวบ้าน อบจ.บึงกาฬ 

87 โครงการก่อสร้างสะพาน ห้วยหนิง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านฝอยลม ม.7 ต. ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมขึ น ทรัพย์สิน

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแสง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 7,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 4 ต.ท่าดอกค้า อ. บึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

 -  บ้านบ่อพนา ม. 5  ต. โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

280 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

89 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 เข่ือนป้องกัน มีการป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง 

ริมแม่น ้าโขง หมู่ท่ี 11 บ้านท่าสีไคเหนือ พังทลายของตล่ิงและปรับ ตล่ิงพังริมแม่น ้าโขง ตล่ิงพังท่ีได้ พังทลายของตล่ิงและมี อบต.,อบจ.


ทัศนียภาพให้สวยงามเพ่ือ หมู่ท่ี 11 บ้านท่าสีไค มาตรฐาน ทัศนียภาพท่ีสวยงามเหมาะ
บก., ทรัพยากร

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ริม เหนือ ความยาว แก่การท่องเท่ียวริมแม ธรรมชาติและ

แมน ้าโขง และลดความ 450 ม. ราย น ้าโขง และลดความเสีย ส่ิงแวดล้อม,

เสียหายตอทรัพยสิน ละเอียดตามแบบ หายตอทรัพยสิน คุกคาม กรมโยธาธิ

คุกคามตอความปลอดภัย แปลน อบจ.บึงกาฬ ตอความปลอดภัยและ การฯ,กรมชล

และคุณภาพชีวิตของคน พร้อมป้ายประชา คุณภาพชีวิตของคนและ ประทาน,
และชุมชนริมฝงแม่น ้าโขง สัมพันธ์โครงการ ชุมชนริมฝงแม่น ้าโขง กรมทรัพย์ฯ,

จ้านวน 1 ป้าย กรมส่งเสริมฯ

90 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั นตล่ิงพังห้วยใหญ่ เพ่ือป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างเข่ือนป้อง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ความยาว ป้องกันการพังทลาย สนง.ปลัด 

หมู่ท่ี 10 บ้านดงบังใต้ ของหน้าดินบริเวณตล่ิง กันตล่ิงพัง ห้วยใหญ่ ของเข่ือน ของหน้าดินบริเวณตล่ิง อบต.ดงบัง, 

ห้วยใหญ่ และสามารถเป็น ยาว 100 ม. ห้วยใหญ่ได้ และเป็นแนว อบจ.บก., 

แนวกั นเขตห้วยได้ชัดเจน ตามแบบแปลน กั นเขตห้วยชัดเจน สนง.ส่งเสริมการ

สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ได้ อบจ.บึงกาฬ ปกครองท้องถ่ิน 

ตลอดปี จ.บก.,กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน 

ฯลฯ,กรมชลประทาน

281 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ปรับปรุงซ่อมแซม 993,200 993,200 993,200 993,200 ความยาวของ ประชาชนมีถนนส้าหรับ กองช่าง 
ลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ใช้ในการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรถนนลูกรัง ถนนไม่น้อยกว่า การคมนาคมได้สะดวก อบต.ดงบัง,

บ้านเหล่าหลวง (สายทางท่าสีไค – รวดเร็วและปลอดภัย เป็นถนน คสล. ภาย 1,000 ม. และปลอดภัยขึ น อบจ.บก.,กรม

เหล่าหลวง ซอย 16) ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ส่งเสริมการปก

บ้านเหล่าหลวง ผิว ครองท้องถ่ิน

จราจรกว้าง 4 ม.

ระยะทางยาว 1,000

ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง

ล่ะ 0.50 ม. พร้อม

ป้ายโครงการจ้านวน 

1 ป้าย รายละเอียด

ตามแบบแปลน 

อบจ.บึงกาฬ 

282

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมาของ ปรับปรุง 2,347,200 2,347,200 2,347,200 2,347,200 ถนนมี ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง 
คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 ประชาชนมีความสะดวกมาก ซ่อมแซมผิวจราจรถนน มาตรฐาน การสัญจรและขนย้ายผล อบต.,
บ้านดงโทน (เส้นทางหลวง 212 บึงกาฬ - ขึ น และสามารถขนย้ายผล คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลท์ เพ่ิมขึ น ผลิตทางการเกษตรได้ อบจ.บก.,
นครพนม ซอย 4) ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 สะดวกย่ิงขึ น กรมโยธาธิการฯ,

บ้านดงโทน กว้าง 4 กรมทรัพย์ฯ,

ม. ยาว 1,560 กรมส่งเสริมฯ

ม. หนา 0.05 ม.

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 

6,240 ตารางม. 

พร้อมตีเส้นจราจร

รายละเอียดตาม

แบบ อบจ.บึงกาฬ 

พร้อมติดตั งป้ายโครง

การตามแบบมาตรฐาน

จ้านวน 1 ป้าย 

283 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

93 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมาของ ขนาดกว้าง 5 297,400 297,400 297,400 297,400 ถนนมี ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง 

ลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ท่ี 8 บ้านดงเรือ ประชาชนมีความสะดวก ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรและขนย้าย อบต.,

(สายทางเซกา-เหล่าหลวง ซอย 16) มากขึ น และสามารถขน ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ เพ่ิมขึ น ผลผลิตทางการเกษตรได้ อบจ.บก.,

ย้ายผลผลิตทางการเกษตร 0.50 ม. (รายละเอียด สะดวกย่ิงขึ น กรมโยธาธิการฯ,

ได้สะดวก ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ ) กรมทรัพย์ฯ,

พร้อมป้ายช่ือโครงการ กรมส่งเสริมฯ

จ้านวน 1 ป้าย

ปี 2563 ด้าเนินการ

120 ม. ปี 2564 

ด้าเนินการ 120 ม.

94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมาของ ปรับปรุงซ่อมแซม 813,500 813,500 813,500 813,500 ระยะทางใน เพ่ือให้การสัญจรไปมา กองช่าง 

ลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ท่ี 8 บ้านดงเรือ ประชาชนมีความสะดวก ผิวจราจรถนน การด้าเนิน ของประชาชนมีความ อบต.ดงบัง, 
(สายทางหลวง 212 บึงกาฬ-นครพนม ซอย 12) และให้การขนส่งผลผลิต ลูกรังเป็นถนน คสล. การตามท่ี สะดวกและให้การขน อบจ.บก.,

ทางการเกษตรและ ผิวจราจรกว้าง 5 ก้าหนด ส่งผลผลิตทางการ กรมส่งเสริมการ

อุตสาหกรรมได้สะดวก  ม. ยาว 280 เกษตรและ ปกครองท้องถ่ิน,

รวดเร็วมากขึ น ม. หนา 0.15 อุตสาหกรรมได้สะดวก กรมโยธาธิการ

ม. ไหล่ทาง รวดเร็วมากขึ น และผังเมือง

ลูกรังกว้างข้างละ

0.50 ม. พร้อม

ป้ายโครงการ 

จ้านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

284 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมาของ ขนาดกว้าง 5 ม. 501,200 501,200 501,200 501,200 ถนนมี ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง 

ลูกรังเป็นถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านท่าสีไค – ประชาชนมีความสะดวก ระยะทางยาว 203 มาตรฐาน ในการสัญจรและขนย้าย อบต.,

หมู่ท่ี 3 บ้านเหล่าหลวง ซอย 12 มากขึ น และสามารถขน ม. หนา 0.15 เพ่ิมขึ น ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บก.,

ย้ายผลผลิตทางการเกษตร ม. ไหล่ทาง ลูกรัง ได้สะดวกย่ิงขึ น กรมโยธาธิการฯ,

ได้สะดวก กว้างข้างละ 0.50 กรมทรัพย์ฯ,

ม. (รายละเอียด กรมส่งเสริมฯ


ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ)

พร้อมป้ายช่ือ

โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

96 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างสะพาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

หมู่ท่ี 4 บ้านดงโทน สัญจรไปมาและการขนย้าย กว้าง 5 ม. ยาว มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมา อบต.,

ผลผลิตทางการเกษตร 15 ม. รายละเอียด และสามารถขนย้ายผลผลิต อบจ.บก.,

ของประชาชน ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ ทางการเกษตรได้สะดวก กรมโยธาธิการฯ,

พร้อมป้ายประชาสัม มากขึ น กรมทรัพย์ฯ,

พันธ์ จ้านวน 1 ป้าย กรมส่งเสริมฯ

285

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใน ปรับปรุงซ่อมแซมผิว 1,230,700 1,230,700 1,230,700 1,230,700 ความยาว ใน ประชาชนมีถนนส้าหรับ กองช่าง 

ลูกรังเป็นถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 การคมนาคมสะดวก จราจรถนนลูกรังเป็น
 การด้าเนินการ การคมนาคมได้อย่าง อบต.ดงบัง, 

บ้านดงเรือ รวดเร็วและปลอดภัย ถนน คสล. ภายในหมู่ แต่ละช่วงปีๆ สะดวกและปลอดภัยขึ น อบจ.บก.,

บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านดงเรือ ละไม่น้อยกว่า กรมส่งเสริม

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 500 ม. การปกครอง

ระยะทางยาว 1,500 ท้องถ่ิน

ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

0.50 ม. พร้อม

ป้ายโครงการจ้านวน 

1 ป้าย รายละเอียด

ตามแบบ อบจ.บึงกาฬ

 ปี 2563 ด้าเนินการ

500 ม. ปี 2564 

ด้าเนินการ 500 ม.

ปี 2562 ด้าเนินการ

500 ม.

286 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

98 โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ก่อสร้างระบบประปา 3,890,700 3,890,700 3,890,700 3,890,700 ประชาชนใน ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง 

บ้านเหล่าหลวง ส้าหรับใช้อุปโภค/บริโภค หมู่บ้านระบบประ หมู่บ้าน อุปโภค บริโภคอย่าง อบต.,อบจ.

อย่างท่ัวถึง และเป็นการ ปาบาดาลขนาดใหญ่ มีน ้าใช้ เพียงพอ มีระบบประปา บก..สนง.

รองรับการช้ารุดของระบบ มาก รายละเอียดตาม ร้อยละ 100 ใช้อย่างต่อเน่ือง ทรัพยากรธรรม

ประปาเดิมท่ีได้ก่อสร้างไว้ แบบ อบจ.บึงกาฬ ชาติและส่ิงแวดล้อม

นานแล้ว พร้อมป้ายช่ือโครง จ.บก.,กรมชล

การ จ้านวน 1 ป้าย ประทาน,

กรมส่งเสริมฯ,

กรมทรัธพยากรน ้า

99 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน เพ่ือน้าหลักปรัชญา ธนาคารน ้าใต้ดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 ธนาคารน ้า น้าหลักปรัชญา กองช่าง  

ภายในเขตต้าบลดงบัง เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒ ระบบปิดและธนาคาร ใต้ดินได้ เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา อบต.ดงบัง,

นาท้องท่ีให้มีการบริหาร น ้าใต้ดินระบบเปิด มาตรฐาน พื นท่ีให้มีการจัดการน ้า อบจ.บก., สนง.

จัดการน ้าเพ่ือยกระดับ ในพื นท่ีรับผิดชอบ ธนาคารน ้าใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตและสร้างราย ขององค์การบริหาร ดินยกระดับ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ปกครองท้องถ่ิน

ได้ให้แก่ประชาชนในพื นท่ี ส่วนต้าบลดงบัง คุณภาพชีวิต ในพื นท่ีได้ลดความเหล่ือม จ.บก., กรมส่งเสริม

เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ี ของประชาชน ล ้าในสังคม สร้างโอกาสให้ การปกครองท้องถ่ิน

มีน ้าส้าหรับใช้อุปโภค ได้ดีขึ น คนยากจนได้ประชาชนใน  ฯลฯ

บริโภคและการเกษตร ร้อยละ 100 พื นท่ีมีน ้าส้าหรับใช้อุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

อย่างเพียงพอ

รวม 99 โครงการ 272,765,400 272,765,400 272,765,400 272,765,400

287 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,200 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้ากลาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าส้มโฮง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.โคกกว้าง - บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ้านนาจาน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกว้าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - บ้านโนนสา ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.หนองเด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ.บุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
กลาง ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,700 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ท่าส้มโฮง ม.4 ต.โคกกว้าง - บ.บุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

288 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.หนองเด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ.นาจาน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 7,900 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โคกกว้าง ม.1 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนสา ม.5 ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๔ ต.บุ่งคล้า - บ้านหนองเด่ินเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม. ๒ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนใหญ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๖ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - บ้านโนนสา ม.๕ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสมพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๘ ต.โคกกว้าง - บ้านซ าบอน ม.๘ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุ่งคล้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.๓ ต.บุ่งคล้า - บ้านหนอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เด่ินทุ่ง ม.๓ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาจาน ม.4 ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองเด่ิน ม. 1 ต. หนองเด่ิน อ. บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเด่ินทุ่ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 850 ม. 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 ถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินเหนือ ม.๒ ต.หนองเด่ิน  - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหาดแฮ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ  กว้าง ๕ ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๓ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๕ ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหาดแฮ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง   ๕ ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๓ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - บ้านเหล่าหมาก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ผาง ม.๖ ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ่อทุ่ง ม.๒ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า - บ้านโนนสา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๕ ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านภูสวาท เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๖ ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓  ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินท่า ม.1 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยเล็บ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
มือ ม.5 ต.หนองเด่ิน - บ้านบังบาตร  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๗ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านภูสวาท เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 3,000  ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า - บ้านบังบาตร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๗ ต.ชัยพร  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนไพศาล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,300  ม. 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.โคกกว้าง - บ้านซ าบอน ม.๘ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 3,300  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เด่ินเหนือ ม.2 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสมพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 2,000  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.โคกกว้าง  - บ้านซ าบอน ม.๘ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 2,300  ม. 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คังคา ม.๔ ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้าเหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓ ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 1,300  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ไพศาล ม.5 ต.โคกกว้าง - บ้านซ าบอน ม.๘ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,200 ม. 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ท่าส้มโฮง -  บ.บุ่งคล้าทุ่ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

31 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.นาจาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โคกกว้าง -  บ.โนนสา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๓,200 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๔,700 ม. 3,525,000 3,525,000 3,525,000 3,525,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ท่าส้มโฮง -  บ.บุ่งคล้าทุ่ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๕,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.นาจาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โคกกว้าง -  บ.โนนสา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,200 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.บุ่งคล้ากลาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,700 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ท่าส้มโฮง -  บ.บุ่งคล้าทุ่ง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.นาจาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๗,900 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๓ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.โคกกว้าง -  บ.โนนสา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

41 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.หนองคังคา ม.๔ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวง ๒๑๒ สายบึงกาฬ - นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  1,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ห้วยเล็บมือ ม.๕ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวง ๒๑๒ สายบึงกาฬ - นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

43 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.ใหม่ชัยพร ม.๑๑ ต.ชัยพร อ.เมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.เทพมีชัย ม.๗ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

44 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.นาจาน ม.๔ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง ม.๓ ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

45 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.หนองคังคา ม.4 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวง 212 สาย บึงกาฬ - นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

46 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าระหว่าง บ้าน เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หนองคังคา ม.4 ต.หนองเด่ิน - บ้านบุ่งคล้า ปลอดภัยมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยเวลากลางคืน อบจ.บึงกาฬ
เหลือ ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเข่ือน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนและ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ก้ันตล่ิง พร้อมไฟส่องสว่าง บ้านหาดแฮ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไฟฟ้าส่องสว่าง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ทรัพย์สิน

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หาดแฮ่ ม.3 ต.โคกกว้าง - บ้านท่าศิริขันธ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4.5 ม. ยาว 35 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกว้าง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาจาน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.บุ่งคล้า - บ้านหนองเด่ินท่า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบุ่งคล้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.บุ่งคล้า - บ้านท่าส้มโฮง ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนไพศาล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.โคกกว้าง - บ้านบุ่งคล้า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

53 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านภูเงิน ม.10 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านเทพมีชัย ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองบ่อทุ่ง หมู่ 2 ต าบลโคกกว้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า - บ้านโนนสา หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลท่าดอกค า  อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ  

55 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เมนต์ สาย บก.1-0004 บ้านหนองเด่ินทุ่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 3 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
บ้านนาจาน หมู่ 4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองคังคา ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองเด่ินทุ่ง ม.3  ต.หนองเด่ิน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบุ่งคล้าทุ่ง ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ต.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเทพมีชัย ม.7 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านทุ่งทรายจก ม.4 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายแยก ทล.212 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเทพมีชัย  ม.7 ต.หนองเด่ิน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 700 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ าบอน ม. 8 ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยนาป่าว่าน - วัดป่าสมบูรณ์ปราณี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

61 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการพังทลายของ   ยาว 150  ม. 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ได้เข่ือนกัน มีเข่ือนป้องกันตลิงพัง และ กองช่าง
บริเวณปากห้วยสหาย บ้านบุ่งคล้า ม. 1 ตล่ิงห้วยสหาย ตามแบบแปลน ตล่ิงพังทลาย ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนริม อบจ.บึงกาฬ
ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ตล่ิงมีความปลอดภัย
จ.บึงกาฬ

62 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ีริมแม่น้ าโขง เพ่ือสนันสนุนการท่องเท่ียว   ยาว 1,760  ม. 78,130,000 78,130,000 78,130,000 78,130,000 แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวมีความสวย กองช่าง
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว ม. 1,3 ตามแบบแปลน ได้รับการพัฒนา งามน่าเท่ียว อบจ.บึงกาฬ
ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า อบจ.บึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ

63 โครงการปรับผิวจราจร คสล. และ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก  กว้าง 8 ม. ยาว 1,760  ม. 36,740,000 36,740,000 36,740,000 36,740,000 ประชาชน การคมนาคมมีความสะดวก กองช่าง
ระบบระบายน้ าจาก ทล 212 - จุดผ่อนปรน และปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
บ้านบุ่งคล้า ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า ตามแบบแปลน ในการคมนาคม

จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 4,567ม. 4,110,300 4,110,300 4,110,300 4,110,300 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านบุ่งคล้า ม. 1 ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าส้มโฮง ม. 4 ต.โคกกว้าง อ. บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกทางหลวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
212 ทางเข้า โรงพยาบาลบุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สามแยกบ้านนาจาน ไปบ้านขามเป้ีย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

296

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 1,200 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายหลังโรงพยาบาลบุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนสะอาด ม. 9 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน ม. 8 ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนจิก ม. 5 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยก้านเหลือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนแพง ม. 6 ต.บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ป่าช้าบ้านโนนสะอาด ม.9 ต.บุ่งคล้า  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ้านซ าบอน ม. 8 ต.บุ่งคล้า  อ.บุ่งคล้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ห้วยนาป่าว่าน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  4  ม. ยาว 700 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายแยกทางหลวง 212 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สวนนายประวิทย์ โคตรรัตน์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 อ. บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบเข่ือน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,200 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ป้องกันตล่ิงโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม. 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า - บ้านหนองเด่ินท่า ม. 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเด่ินทุ่ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 830 ม. 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 ถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ้านนาจาน ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบุ่งคล้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

เหนือ ม.3 ต.บุ่งคล้า - บ้านหนองเด่ินทุ่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
รวม 74 โครงการ 302,210,300 302,210,300 302,210,300 302,210,300
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ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 3098 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเหล่าคาม ม.4 ต.น้้าจ้ัน - บ้านดอนเสียด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 2035 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านห้วยผักขะ ม.4 ต.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 3011 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านเหล่าคาม ม.4 ต.น้้าจ้ัน - บ้านกุดสิน ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 3036 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโสกก่าม ม.1 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าดอกค้า  ม.1 ต.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล สาย บก 1016 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,600 ม. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -  บ้านโนนสวนปอ ม.14 ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

299 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุนท้ังใน และต่างประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการลาดยางถนน คสล สาย บก 4070 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค้าบอนใต้ ม.11 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -  บ้านนาค้าแคน ม.3 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสวน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,100 ม. 3,075,000 3,075,000 3,075,000 3,075,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง - บ้านค้าบอน ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,100 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.โนนสวนหม่อน ม.5  ต.บ้านต้อง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.ค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

9 โครงการวางท่อระบายน้้าบ้านนางัว เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับการ ขนาดท่อ 80x100 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน้้าใช้ในการบริโภค กองช่าง
ม.5 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ยาว 300 ม. รับประโยชน์ อุปโภค และการเกษตร อย่าง อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 100 ครัวเรือน เพียงพอ
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านดอนเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านค้าแคนพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สันก้าแพง ม.7 ต.ซาง - บ้านเหล่า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าเรือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านท่าก้อน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.บ้านต้อง - บ้านโนนส้าราญ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเสียดเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านค้าแคนพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเสียดเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านค้าแคนพัฒนา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
(อบต.บ้านต้อง - อบต.นาแสง) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านดอนเสียดใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.บ้านต้อง  - บ้านโนนส้าราญ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
(อบต.บ้านต้อง - อบต.โสกก่าม) ต.โสกก่าม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เคฟซีล,เช่ือมระหว่างบ้านดอนเสียดใต้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.บ้านต้อง - บ้านโนนส้าราญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.7 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเสียดใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านค้าแคนพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
น้้าจ้ัน ม.1 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา - บ้านนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่าสวรรค์เหนือ ม.16 ต.ป่งไฮ - บ้านมงคลพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านท่าไร่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.ป่งไฮ  - ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่าไร่ ม.5 ต.ป่งไฮ อ.เซกา - ต.นาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนก่อ ม.9 ต.ป่งไฮ อ.เซกา - ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองชัยวานใต้ ม.15 ต.ป่งไฮ - บ้านโพธ์ิน้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.5 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ค้าบอนใหม่ ม.13 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค้าแคน ม.3 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๔๐๗๐ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ค้าบอน - บ.นาค้าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
27 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๙๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.เหล่าคาม - บ.ดอนเสียด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๒๐๓๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 3,712,500 3,712,500 3,712,500 3,712,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ห้วยผักขะ - บ.โคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
29 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๑๑ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.เหล่าคาม - บ. กุดสิม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

302 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

30 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๓๐๓๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.โสกก่าม - บ.ท่าดอกค้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
31 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก .๑๐๑๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,600 ม. 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.บ่อพนา - บ.โนนสวนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๔๐๗๐ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ค้าบอน - บ.นาค้าแคน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๓๒ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.บูรพา - บ.โคกกระแซ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๙๘ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.เหล่าคาม - บ.ดอนเสียด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๓๕ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ห้วยผักขะ - บ.โคกกระแซ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๑๑ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.เหล่าคาม - บ.กุดสิม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๒๐๒๗ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ท่าเชียงเครือ -  บ.ใหม่สามัคคี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

303

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

38 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๓๐๓๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โสกก่าม - บ.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

39 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก .๑๐๑๖ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,600 ม. 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.บ่อพนา - บ.โนนสวนปอ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านทุ่งเจริญ เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.18 ต.ป่งไฮ อ.เซกา - ถนนสาย บก. ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
2027 บ้านท่าเชียงเครือ ต .ป่งไฮ - บ้าน การเกษตรรวดเร็วย่ิงข้ึน ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ใหม่สามัคคี ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay)

41 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,100 ม. 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๙ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนสวนหม่อน -  บ.ค้าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,100 ม. 3,075,000 3,075,000 3,075,000 3,075,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๙ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนสวนหม่อน -  บ.ค้าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,100 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๙ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนสวนหม่อน -  บ.ค้าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ท่าสะอาด ม. 1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองชัยวาน ม. 3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสูงเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 21 ต.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

304

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ.ดอนเสียด ม. 3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.ค้าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

47 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.โคกกระแซ ม.๒ ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.ไทยเสรี ม.๑๓ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

48 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,500 ม. 8,540,000 8,540,000 8,540,000 8,540,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.ท่าสวรรค์ ม.๗ ต.ป่งไฮ  อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.เหล่า  ม.๘ ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  2,500 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.กุดสิมเหนือ ม.๑๓ ต.หนองทุ่ม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.โคกโขง ม.๔ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

50 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.ห้วยเรือ ม.๙ ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนจ้าปาทอง ม.๑๐ ต.โพธ์ิหมากแข้ง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน และทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

51 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.ค้าบอนใต้  ม.๑๑ ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.นาค้าแคน ม.๓ ต.นาแสง  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
สาย บ.ดอนเสียดใต้  ม.๑๒ ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ.โนนส้าราญ ม.๗ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเสียด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านถ้้าพระ ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

305 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนส้าราญ ม.7 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าส้าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เหนือ ม.12 ต.ซาง อ.เซกา - บ้านหนองทุ่ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซ่อมกอก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.3 ต.ซาง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านซางใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.9 ต.ซาง จ.บึงกาฬ - บ้านดอนแดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียบล้าน้้า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สงคราม อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างแยกเข้า เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซ่อมกอก ม.2 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ประชาชน ทรัพย์สิน

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 3,000 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสังคมพัฒนา ม.8 ต.ป่งไฮ อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานน้้าฮ้ี ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 2,000 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เส้นทางจาก ต.ป่งไฮ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.ป่งไฮ  อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

306 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเส้นทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนก่อ ม.9 ต.ป่งไฮ - บ้านหนองชัยวาน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศรีพนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านดงไร่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกบริการ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทพมงคล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500  ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.20 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านพันห่าว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาทม จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนเหมือดแอ่ ม .6 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสายปัญญา ม.19 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโนนสูง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500  ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

71 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปัญญา ม.19 ต.เซกา อ.เซกา - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

307 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทรัพย์วังทอง ม.17 ต.เซกา อ.เซกา - บ้าน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสูง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสายปัญญา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.19 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโนนสวนหม่อน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเซกา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.14 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พาราสายบ้านห้วยเรือ ม .9 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านพันห่าว ต.นาทม จ.นครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500  ม. 4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พาราสายบ้านอุดมทรัพย์ ม .23 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา  จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พาราสายบ้านนางัว ม .5 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000  ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พาราสายบ้านศรีพนา ม .16 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

308 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

80 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000  ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พาราสายบ้านห้วยผักขะ ม .4 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ท่าสะอาด - บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหัวแฮต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ท่าสะอาด - บ้านโนนตาผา ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านเนินไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ซาง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านหนองสิม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พัฒนา ม.10 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ- สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วัดป่าปู่กะล่อม ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านศิริเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่างาม ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ.บึงกาฬ 

86 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวแฮต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ท่าสะอาด - บ้านโนนตาผา ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ท่าสะอาด - บ้านโคกโขง ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

309 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

88 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตาลเด่ียว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา  - บ้านโคกนิยม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเนินไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต.ท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ซาง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 2,300 ม. 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.) สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บ้านต้อง - บ้านโนนเหมือดแอ่ ม . 6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ทรัพย์สิน
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. 1,425,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
92 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า ควบคุมเคร่ืองจักร เพ่ือมีระบบไฟฟ้าควบคุมเคร่ืองจักร 1.งานระบบไฟฟ้า ควบคุมเคร่ืองจักร 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ระบบควบคุม มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กองช่าง

และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ควบวงจร และอุปกรณ์ ท่ีได้มาตรฐาน ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ
โรงงานยางพารา บ้านตาลเด่ียว 2.งานระบบแอมโมเนียเพ่ือการผลิต เพ่ิมมากข้ึน
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3.งานก่อสร้างห้องผสมสารเคมี

(ไม่รวมเคร่ืองจักร)
4.งานก่อสร้างห้อง LAB ทดสอบ

5.งานบ่อพักน้้าล้างจากการผลิต

6.งานบ่อรับ ยางสกิม
7.งานปรับถมบริเวณรอบข้างโรงงาน

ถนน ระบบสุขาภิบาล
ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

310 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

93 โครงการสร้างระบบประปาฝายดินขนาดใหญ่ มีระบบประปาไว้ใช้ในกลุ่ม ตามแบบแปลน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(ตามแบบกรมทรัพยากรน้้า ) สถานท่ีก่อสร้าง เกษตรกลุ่มยางพารา อบจ.บึงกาฬ  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
โรงงานแปรรูปยางพารา บ้านตาลเด่ียว และตามแบบ ทรัพย์สิน
หมู่ 4 ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ กรมทรัพยากรน้้า

94 โครงการเสริมผิวจราจรจากแยกทางหลวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยเรือ ม.9 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยคอม ม.2 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

95 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านศรีพนา ม .7 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านไทยเสรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.13 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

96 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปัญญาเหนือ ม.19 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านสายปัญญา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.8 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

97 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านอุดมทรัพย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.23 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทรัพย์วังทอง ม .17 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

98 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดงไร่ ม .11 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ-บ้านโคกบริการ ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
311 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านเซกาเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีพนาเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนสูง ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านไทยเสรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.13 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านโนนสูง ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ-บ้านไทยเสรี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านสายปัญญา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.8 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหมือดแอ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง  อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

312 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายปัญญาเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.19 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

106 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ 6 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสวนหม่อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ม.5 ต.บ้านต้อง  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

107 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเทพมงคล หมู่ 20 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านอุดมทรัพย์ หมู่23 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

108 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีพนาเหนือ หมู่16 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,500 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านค้าสมบูรณ์ หมู่3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

109 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสูง หมู่3 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,500 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าแคนงาม หมู่9 ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

110 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเทพมงคล หมู่ 20 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านเซกาใต้ หมู่10 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

313 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

111 โครงการซ่อมสร้างถนนบ้านท่าสะอาด ม .1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,500 ม. 3,093,750 3,093,750 3,093,750 3,093,750 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(บ่อเกลือ) - บ้านตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ไปบ้านดอนค้า อ .ค้าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

112 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านภูเงิน ม .10 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านเทพมีชัย ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้าจ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

113 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,500 ม. 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านชัยพร  ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

114 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านนาค้าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

115 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.บ้านต้อง - บ้านโนนส้าราญ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

116 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.บ้านต้อง - บ้านถ้้าพระ ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

117 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียด ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - บ้านนาค้าแคนพัฒนา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.นาแสง อ.ศริวไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

118 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดใต้ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.บ้านต้อง - บ้านค้าบอน ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

314 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

119 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านต้อง ม .1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,500 ม. 4,095,000 4,095,000 4,095,000 4,095,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บ้านต้อง - บ้านถ้้าพระ ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

120 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านศิริพัฒน์ ม .6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,500 ม. 3,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.บ้านต้อง - บ้านถ้้าพระ ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

121 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านนาตาไก้  ม.2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม - บ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

122 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนสวนหม่อน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.บ้านต้อง - บ้านโนนเหมือดแอ่  ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

123 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านบ่อพนา ม .5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม อ.เซกา - บ้านท่าดอกค้า  ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

124 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโสกก่าม ม .1 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 6,000 ม. 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม อ.เซกา - บ้านโชคอ้านวย  ม .10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

125 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านถ้้าพระ ม .9 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม อ.เซกา - บ้านโชคอ้านวย  ม .10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

126 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านยางเรียน ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม อ.เซกา - บ้านท่าดอกค้า  ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

315 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

127 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดงสว่าง ม .6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.โสกก่าม อ.เซกา - บ้านโนนสวนปอ  ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

128 โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 222 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 - บ้านตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

129 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโชคอ้านวย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่างาม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

130 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโพธ์ิน้อย ม .5 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 315,000 315,000 315,000 315,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ท่ากกแดง - บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

131 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านภูเงิน ม.10 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเทพมีชัย ม.7 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

132 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.ดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

133 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ.ดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.นาค้าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

134 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 บ.ดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนส้าราญ ม.7 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

316 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

135 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.ถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

136 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียด ม .3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาค้าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

137 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

138 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.ถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

139 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านศิริพัฒน์ ม.6 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.ถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

140 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านนาตาไก้ ม .2 ต.โสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

141 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ.โนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

142 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านบ่อพนา ม .5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ.ท่าดอกค้า ม.1 ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

317 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

143 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโสกก่าม ม .1 ต.โสกก่าม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโชคอ้านวย ม.10 ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

144 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,500 ม. 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านถ้้าพระ ม .9 ต.โสกก่าม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโชคอ้านวย ม.10 ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

145 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านยางเรียน ม .3 ต.โสกก่าม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าดอกค้า ม.1 ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

146 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดงสว่าง ม.6 ต.โสกก่าม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนปอ ม.6 ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

147 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหัวแฮต ม.3 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา ม.12 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

148 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

149 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองชัยวาน ม.3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

318

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

150 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเนินไผ่ ม.13 ต.ท่ากกแดง - บ้านโคกโขง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

151 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านตาลเด่ียว ม .4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวาท ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

152 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านตาลเด่ียว ม .4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านวังยาว ม.1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านภูเงิน ม. 10 ต. บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเทพมีชัย ม.7 ต.หนองเด่ิน  อ.บุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดเหนือ ม .11 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนเสียดเหนือ ม .11 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - บ้านนาค้าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนเสียด ม .3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาค้าแคนพัฒนา ม .6 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

319 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ.เซกา  - บ้านโนนส้าราญ ม.7 ต.โสกก่าม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

160 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศิริพัฒน์ ม.6 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

162 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาตาไก้ ม .2 ต.โสกก่าม - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้อง ม.1 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

320 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านโนนเหมือดแอ่ ม .6 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

164 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านบ่อพนา ม .5 ต.โสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านท่าดอกค้า ม.1 ต.ท่าดอกค้า อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านตาลเด่ียว ม .4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกนิยม ม.2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านป่าก่อ ม.10 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหัวแฮต ม.3 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา ม.12  ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

321 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 สายบ้านตาลเด่ียว ม .4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านวังยาว ม.1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองชัยวาน ม .3 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม.1 บ.อุดมพร ม.9 ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านยางชุม ม.5 ต.ท่าสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ข้ามสะพานไปวังเวิน อ .ค้าตากล้า จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเนินไผ่ ม.13 ต.ท่ากกแดง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกโขง ม.4 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 285 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านศิริเจริญ ม. 12 ต.ท่ากกแดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านท่างาม ต.ค้าตากล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองห้ิง ม .2 ต.ท่ากกแดง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเนินไผ่ ม.13 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

175 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านพัฒนาภิบาล ม .18 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านโนนสูง ม.3 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

322 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเทพมงคล หมู่ 20 ต้าบลเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านพันห่าว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต้าบลนาทม จังหวัดนครพนม อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

177 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าส้าราญ หมู่ 2 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ  ยาว 2,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

178 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านมงคลพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 7 ต.ป่งไฮ อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

179 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจิก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

180 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 3 ต.หนองทุ่ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ บ้านปากโนต หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

181 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 1,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโคกบริการ หมู่ 4 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านเหล่า หมู่ 8 ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

323 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

182 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าส้าราญ หมู่ 2  ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าเรือ หมู่ 8 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ-บ้านท่าก้อน หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าแคนงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 7 ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

185 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าส้าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านซ่อมกอก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกก่อง หมู่ 5 ต.หนองทุ่ม  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

187 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านกุดสิมเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 13 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

324 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

188 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านหนองทุ่ม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ต.ท่ากกแดง  อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านดงสาร หมู่ 6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้านท่าส้าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านท่าก้อน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

191 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซางใต้ หมู่ 9 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 8,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

192 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่าส้าราญ หมู่ 2 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

193 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดงสาร หมู่ 6 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านกุดสิมเหนือ หมู่ 13 ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

194 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านปิยชน หมู่ 11 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

325 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

195 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ่อมกอกเหนือ  หมู่ 11 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

196 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจิก หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ-บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

197 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านมงคลพัฒนา หมู่10 ต.หนองทุ่ม  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านท่าสวรรค์เหนือ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
หมู่ 16 ต.ป่งไฮ  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

198 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปิยชน หมู่ 11 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านซ่อมกอกเหนือ หมู่ 11 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

199 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกก่อง หมู่ 5 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

200 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านมงคลพัฒนา หมู่10 ต.หนองทุ่ม  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ-บ้านโนนสูง หมู่ 3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

326 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

201 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 7,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านเหล่า หมู่ 8 ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

202 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจิก หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ต.ท่ากกแดง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

203 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ 8 ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 7,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านหนองแก่งทราย หมู่ 13 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ป่งไฮ  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

204 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงสาร หมู่ 6 ต.ซาง  อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ  ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านกุดสิม หมู่ 7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

205 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 300 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านค้าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
หมู่ 2 ต.น้้าจ้ัน  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

206 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านใหม่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สามัคคี หมู่ 8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา หมู่ 12 ต.ป่งไฮ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
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207 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ท่ากกแดง หมู่ 1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านผาศักด์ิ หมู่ 13  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน 
ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

208 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านเทพมงคล ม .20 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเซกาใต้  ม.10  ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

209 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเนินไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 13 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจิก หมู่ 6  ต.หนองทุ่ม  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

210 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,340 ม. 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีต บก.ถ.1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่5 ต้าบลบ้านต้อง - บ้านค้าบอน หมู่ 2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต้าบลน้้าจ้ัน อ้าเภอเซกา จ .บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

211 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
คอนกรีต สาย บก.3011 บ้านเหล่าคาม หมู่4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลน้้าจ้ัน - บ้านกุดสิม หมู่7 ต้าบลหนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ้าเภอเซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

212 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านเซกาเหนือ  ม .14  ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
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(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาขาม ม.7 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
ศก. 1 ม. X 1 ม. จ้านวน 7 ท่อน 

214 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล .ข้ามห้วยหนิง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม.ยาว  24 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนงาม ม.11  ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านโนนสวนปอ ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

215 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่ากกแดง ม. 11 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาค้า ม. 15 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

216 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาตาไก้ ม. 2 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาขาม ม. 7 ต.บึงโขงหลง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมงคลพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,250 ม. 3,187,500 3,187,500 3,187,500 3,187,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม 10 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแก่งทราย ม .13  ต.ป่งไฮ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

218 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ภายในบริเวณ เพ่ือให้มีถนนท่ีมาตรฐานในการสัจจร กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โรงงานยางพารา บ้านตาลเด่ียว ม .4 สะดวก สบาย ภายในโรงงาน หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
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219 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า รูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้้าท่วมในโรงงาน กว้าง 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีระบบในการ น้้าไม่ท่วมขังและมีความสะดวก กองช่าง
ภายในโรงงานยางพารา บ้านตาลเด่ียว  ม .4 ลึก 0.60 ม. ระบายน้้า และปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
220 โครงการขยายเขตไฟฟ้า โรงงานยางพารา เพ่ือมีไฟฟ้าไว้ใช้ในกิจการโรงงาน ตามแบบแปลน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าไว้ใช้ในกิจการโรงงาน กองช่าง

บ้านตาลเด่ียว  ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด ท่ีเพียงพอ ท่ีเพียงพอและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านห้วยเรือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านพันห่าว ม.3 ต.นาทม อ.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.นครพนม อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

222 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเซกาเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ พร้อมท่อเหล่ียม อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
คสล.ขนาด 1.5 x 1.5 ม. ยาว 6 ม. 3 ช่อง

223 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเซกาเหนือ ม.14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ พร้อมท่อเหล่ียม คสล . อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
ขนาด 1.5 x 1.5 ม. ยาว 6 ม. 3  ช่อง

224 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสายปัญญา หมู่ 19 ต้าบลเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 7,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

330

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

225 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสายปัญญา หมู่ 19 ต้าบลเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ต้าบลบ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

226 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหัวแฮต หมู่ 3 ต้าบลท่าสะอาด - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 6,000 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา หมู่ 12 ต้าบลป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

227 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนเสียด ม.3 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,400 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค้าแคน ม.3 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

228 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,400 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนเสียดใต้ ม .12 ต.บ้านต้อง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านถ้้าพระ ม.9 ต.โสกก่าม อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม.  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค้าแคน ม.3 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน 

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
230 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนเสียด ม.3 ต.ท่าสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

331

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

231 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยผักขะ ม .4 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

232 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านกุดสิม ม.7  ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

233 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านกุดสิม ม.7  ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

234 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโสกก่าม ม .1 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าดอกค้า ม.1 ต.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

235 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนปอ ม.6 ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

236 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านไทยเสรี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเซกาใต้ ม.10 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

332 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

237 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสูงเหนือ ม .21 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

238 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโชคอ้านวย ม.10 ต.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

239 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายโนนเหมือดแอ่ ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสายปัญญา ม.8 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

240 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ บก.ถ.1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 1,237,500 1,237,500 1,237,500 1,237,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

241 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บก.ถ. 1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,200 ม. 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

242 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านห้วยผักขะ ม.4 - บ้านสายปัญญา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
333

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

243 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  4,000 ม. 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านเทพมงคล ม .20 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  -บ้านโคกพิทักษ์ ม.15 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

244 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านเทพมงคล ม .20 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านอุดมทรัพย์ ม.23 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

245 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านไทยเสรี ม .13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านทรัพย์วังทอง ม .17 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

246 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านไทยเสรี ม .13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสายปัญญา  ม.8 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

247 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านไทยเสรี ม .13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านโนนสูงเหนือ ม .21 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

248 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยผักขะ ม .4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสายปัญญา ม.8 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

334

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

249 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านโนนเหมือดแอ่ ม .6 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านโนนสวนหม่อน ม . ม.5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

250 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านตาลเด่ียว ม .4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ทล.222  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด
251 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านสังคมพัฒนา ม .8 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

252 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองชัยวาน ม .3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสังคมพัฒนา ม.8  ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

253 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านซาง ม.1 ต.ซาง อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - ทล. 2026 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

254 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10 กม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนเสียด ม.3 ต.ท่าสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

335 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

255 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5 กม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยผักขะ ม .4 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

256 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านกุดสิม ม.7  ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

257 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 5,000 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านเหล่าคาม ม .4 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านกุดสิม ม.7  ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

258 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโสกก่าม ม .1 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าดอกค้า ม.1 ต.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

259 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนปอ ม.6 ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

260 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านไทยเสรี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเซกาใต้ ม.10 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

336 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

261 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสูงเหนือ ม .21 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

262 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านบ่อพนา ม.5 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโชคอ้านวย ม.10 ต.ท่าดอกค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

263 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ บก.ถ.1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

264 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บก.ถ. 1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,200 ม. 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

265 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,100 ม. 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนเหมือดแอ่ ม .6 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

266 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,700 ม. 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโนนเหมือดแอ่ ม .6 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

337 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

267 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,400 ม. 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสายปัญญาเหนือ ม .19 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 -บ้านโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

268 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านค้าบอน ม.2 ต.น้้าจ้ัน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนเสียด ม.3 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

269 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านน้้าจ้ัน ม.1 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาแสง ม.1  ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

270 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนตาผา ม.12 ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

271 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจิก ม .6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านกุดสิม ม.7  ต.หนองทุ่ม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

272 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,500 ม. 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าสะอาด ม .1 ต.ท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองไชยวาน ม .3  ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

338 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

273 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านห้วยเรือ ม .9 ต.เซกา อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด ม.7 ต.นาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.นาทม จ.นครพนม อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

274 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านศรีพนาเหนือ  ม .16  ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

275 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านทรัพย์วังทอง ม .17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีพนา  ม.7  ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

276 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านทรัพย์วังทอง ม .17 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - บ้านค้าสมบูรณ์ ม.3 ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

278 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสังคมพัฒนา ม .8 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
 จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองชัยวาน ม .3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสังคมพัฒนา ม.8  ต.ป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

339 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

280 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  5,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านทรัพย์วังทอง ม .17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

281 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ดอนเสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค้าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

282 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  5,500 ม. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านทรัพย์วังทอง ม .17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านศรีพนาเหนือ ม .16 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

283 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายโนนสวนหม่อน ม .5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสายปัญญา ม.8 ต.เซกา อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

284 โครงการก่อสร้างถนน คสล . เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าไร่ ม.5 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านเซกาใต้  ม.10  ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

285 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านโนนสูงเหนือ ม .21 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

340 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

286 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านอุดมทรัพย์ ม .23 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านทรัพย์วังทอง ม .17 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

287 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 700  ม. 840,000 840,000 840,000 840,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านสุขสมบูรณ์ ม .12 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
  - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

288 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 300  ม. 360,000 360,000 360,000 360,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านโนนสูงเหนือ ม .21 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านสุขสมบูรณ์ ม.12 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

289 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนสายบ้านเทพมงคล ม .20 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านห้วยคอม ม.2 ต.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

290 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโชคชัย ม.10 ต.ป่งไฮ อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาซาว ม.5 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก้าหนด

รวม 290 โครงการ 811,616,750 811,616,750 811,616,750 811,616,750

341 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกหนองบ่อน ้า ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการบริโภค กองช่าง
บ้านนาแสงสาคร ต.นาแสง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ อุปโภค และการเกษตร อย่าง อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล เพียงพอ 100 ครัวเรือน เพียงพอ

2 โครงการขุดลอกหนองบึงกาฬ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ ท้าให้ส่ิงแวดล้อม กองช่าง
จ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง บริเวณพื นท่ีชุ่มน ้า รับประโยชน์ ธรรมชาติและมนุษย์ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 100 ครัวเรือน อยู่กันอย่างสมดุล
4 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและ เพ่ือสร้างเสริมความรู้เทคนิคการ ความรู้เทคนิคการ 630,000 630,000 630,000 630,000 ประชาชนมี สามารถพัฒนาผลผลิตให้ อบจ.บึงกาฬ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้า แปรรูปสัตว์น ้าแก่กลุ่มเกษตรกร แปรรูปสัตว์น ้าแก่กลุ่มเกษตรกร รายได้ท่ีเพ่ิมขึ น มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ น

5 โครงการจัดหาพันธ์ุปลาเพ่ือปล่อยใน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุปลา แหล่งน ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลาในแหล่งน ้ามี มีพันธ์ุปลาในแหล่งน ้า กองช่าง
แหล่งน ้าสาธารณะ ให้เพ่ิมขึ นในแหล่งธรรมชาติ จ้านวน 3 แห่ง จ้านวนท่ีเพ่ิมขึ น และแหล่งน ้าและทรัพยากร อบจ.บึงกาฬ

พันธ์ุปลา 10,000 ตัว ตามเป้าหมาย ธรรมชาติเกิดความสมดุล
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้เยาวชน,ประชาชนมีความรู้ เยาวชนและประชาชนและ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี เยาวชน,ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ทักษะฝีมือแรงงาน ภายในจังหวัดบึงกาฬ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจน กลุ่มอาชีพ ใน 8 อ้าเภอ ๆ ละ รายได้ท่ีเพ่ิมขึ น ในการประกอบอาชีพและ อบจ.บึงกาฬ
การส่งเสริมการมีงานท้า 400  คน รายได้เพ่ิมขึ น

7 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชา- เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เกษตรกรในเขตพื นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรจะได้รับ เกษตรกรท่ีมีปัญหาทางการเกษตร ส้านักปลัด
นุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ประสบการณ์และเทคโนโลยีการ จ้านวน 1,600 คน ความรู้และปัญหา จะได้รับความรู้ตรงตามความ อบจ.บึงกาฬ
พระบรมวงศานุวงศ์ เกษตรท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรใน ท่ีเกิดขึ นได้อย่าง ต้องการและตรงตามปัญหาท่ี

การผลิตเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ถูกต้อง เกิดขึ นและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ถูกต้อง
ทางการเกษตร

342 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

8 โครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ตาม เพ่ือเตรียมปรับพื นท่ี มีความพร้อมในการจัดตั งศูนย์ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ศูนย์การ มีความพร้อมในการจัด ส้านักปลัด 
ศาสตร์พระราชา "หลักปรัชญาของ ศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เรียนรู้ตาม ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ อบจ.บึงกาฬ
เศรษฐกิจพอเพียง" ณ พื นท่ีสาธารณะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมและเผยแพร่ ศาสตร์ พระราชา
ประโยชน์ บ้านตาลเด่ียว อ้าเภอเซกา เช่น การออกแบบ ส้ารวจพื นท่ี องค์ความรู้สู่ประชาชน พระราชา
จังหวัดบึงกาฬ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น 1 ศูนย์

ส่วนราชการ ผู้น้าชุมชน ประชาชน
ในพื นท่ี

9 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เกษตรกรในเขตพื นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรจะได้รับ เกษตรกรท่ีมีปัญหาทางการ ส้านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสบการณ์และเทคโนโลยีการ จ้านวน 2,400 คน ความรู้และปัญหา เกษตรจะได้รับความรู้ตรง อบจ.บึงกาฬ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกษตรท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรใน ท่ีเกิดขึ นได้อย่าง ตามความต้องการและตรง

การผลิตเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ถูกต้อง ตามปัญหาท่ีเกิดขึ นและแก้ไข
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ทางการเกษตร

10 โครงการขุดลอกหนองหมู บ้านหนองหมู เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับ กว้าง 80 ม. ยาว 160 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ลึก 3 ม. รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ

เกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 100 ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ
11 โครงการขุดลอกห้วยกุด  บ้านโซ่ ม.1  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง  7  ม.  ยาว 1,870  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อุปโภค  บริโภค  และ การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 100  ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ

12 โครงการขุดลอกห้วยขึ นแตก เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง  10  ม.  ยาว 1,250  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนนมันปลา  ม.10  ต.โซ่ อุปโภค  บริโภค  และ การเกษตรอย่าง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพียงพอ 100  ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ

13 โครงการฟ้ืนฟู / ขุดลอกห้วยซ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง  6  ม.  ยาว 1,250  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโซ่ ม.1  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง ลึก  3  ม. รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 100  ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ
343 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการขุดลอกคลองหนองโง้ง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง  3  ม.  ยาว 1,200  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองตะไก้  ม.11  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง ลึก  3  ม. รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 100 ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ

15 โครงการขุดลอกหนองปลาเซียมและ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ กว้าง  3  ม.  ยาว   1,200  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
พนังกั นน ้า อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง ลึก   3  ม. รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 300  ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ
16 โครงการขุดลอกหนองบ่อเสน่ห์ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ส้าหรับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนท่ีได้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

และ  ม.16  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง รับประโยชน์ บริโภค อุปโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ 100  ครัวเรือน เกษตร อย่างเพียงพอ

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนจังหวัด ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ส้านักปลัด
อาชีพให้กับประชาชน จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬได้มีทางเลือกในการ ทั ง 8 อ้าเภอๆละ ประชาชนท่ีเข้า มีอาชีพท่ีหลากหลายมากขึ น อบจ.บึงกาฬ

ประกอบอาชีพ ตลอดจน 100 คน รับการฝึกอบรม มีอาชีพมีรายได้
ส่งเสริมการมีรายได้ มีอาชีพ สามารถ

สร้างรายได้
ให้กับตนเอง

18 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ ส้านักปลัด
ทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ความรู้ด้านฝีมือแรงงานตลอดจน ทั ง 8 อ้าเภอๆละ ประชาชนท่ีเข้า ฝีมือแรงงานตลอดจนมี อบจ.บึงกาฬ

ส่งเสริมการมีงานท้า 50 คน รับการฝึกอบรม งานท้า
มีความรู้ และ
มีทักษะฝีมือ
ในการประกอบ

อาชีพ
344 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ส้านักปลัด
ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญา ตามแนวทางหลักปรัชญา ทั ง 8 อ้าเภอ 53 ต้าบล ประชาชนท่ีเข้า เกิดการเรียนรู้และน้าหลัก อบจ.บึงกาฬ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง 100 คน รับการฝึกอบรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าใจ เข้าถึง
หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

20 โครงการขุดลอกห้วยทราย เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 4 ม.ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
 ต. บึงกาฬ - ต. วิศิษฐ์ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 2.5 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
21 โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 350 ม.ยาว 3,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านดอลเจริญ  ม. 11 ต. วิศิษฐ์ - และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 2.5 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
บ้านแสนส้าราญ ม. 10 ลงหนองกุดทุ่ง ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 
ต. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ

22 โครงการขุดลอกห้วยน้อย เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
ต.บึงกาฬ - ต.โนนสมบูรณ์ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 2.5 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
23 โครงการขุดลอกหนองบือ เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 50 ม.ยาว 150 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านแสนส้าราญ  ม. 10 ต. บึงกาฬ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 2.5 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง   จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
24 โครงการขุดลอกหนองทามปรับภูมิทัศย์ เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านแสนส้าราญ  ม. 10 ต. บึงกาฬ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น อบจ.บึงกาฬ  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง  จ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

การเกษตรอย่างเพียงพอ
345 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

25 โครงการขุดลอกหนองดินด้า เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 50 ม.ยาว 100 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านแสนส้าราญ  ม. 10 ต. บึงกาฬ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 3 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง  จ. บึงกาฬ ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
26 โครงการขุดลอกหนองหัวขัว เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน กว้าง 80 ม.ยาว 80 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านแสนส้าราญ  ม. 10 ต. บึงกาฬ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ลึก 3 ม.  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง  จ. บึงกาฬ ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
27 โครงการขุดลอกห้วยทราย เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านศรีอุดม ม. 3 ต. พรเจริญ อ. พรเจริญ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ตามแบบแปลน  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

การเกษตรอย่างเพียงพอ
28 โครงการขุดลอกห้วยค้าหมากภู เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านสร้างค้า ม. 3 ต. วังชมภู อ. พรเจริญ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ตามแบบแปลน  1 แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

การเกษตรอย่างเพียงพอ
29 โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านภายในเขต 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ส้านักปลัดฯ

ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จังหวัดบึงกาฬ พอเพียง พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
พอเพียงต้นแบบของจังหวัดบึงกาฬ มีรายได้เพ่ิม พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน อุดหนุน 

มากขึ น ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนบึงกาฬ

30 โครงการขุดลอกห้วยบุ่ง เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า 1 แห่ง มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านโคกสว่าง ม. 2 ต. ดอนหญ้านาง และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ตามแบบแปลน ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

การเกษตรอย่างเพียงพอ
346 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

31 โครงการขุดลอกหนองนาแซง เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้า 1 แห่ง มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านศรีอุดม ม. 3 ต. พรเจริญ อ. พรเจริญ และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ตามแบบแปลน ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

การเกษตรอย่างเพียงพอ
32 โครงการขุดลอกห้วยนาโคก เป็นแหล่งน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี 400 ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหล่งน ้า 1 แห่ง มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

บ้านท่าดอกค้า ม. 9 ต.ท่าดอกค้า และกักเก็บน ้าได้มากย่ิงขึ น ตามแบบแปลน ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ

อ. บึงโขงหลง อบจ.บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และ 

จ. บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
33 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 5 บ้านดงบัง เพ่ือกันแนวเขตห้วยใหญ่ ขุดลอกกว้าง 10 2,333,000 2,333,000 2,333,000 2,333,000 สามารถกัก เกษตรกรมีแหล่งน ้าเพ่ือ กองช่าง 

ให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใน ม. ยาว 3,000 เก็บน ้าได้ใน การเกษตรอย่างเพียงพอ อบต.,
การเกษตรและแก้ไขปัญหา ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 ฤดูแล้ง ลดปัญหาความแห้งแล้ง อบจ.บก.,
ความแห้งแล้ง ม. ปรับแต่งคันคู กรมส่งเสริมฯ,

ให้มีความลาดทั งสอง กรมชลประทาน,
ด้าน มีสัดส่วน ตั ง: กรมทรัพยากรฯ
ราบ =1:1 หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
68,090 ลบ.ม. พร้อม
เกล่ียปรับระดับ ราย
ละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

347 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

34 โครงการขุดลอกห้วยขมิ น เพ่ือกันแนวเขตห้วยใหญ่ ขุดลอกกว้าง 15 1,574,800 1,574,800 1,574,800 1,574,800 สามารถกัก เกษตรกรมีแหล่งน ้าเพ่ือ กองช่าง 
ให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใน ม. ยาว 1,500 เก็บน ้าได้ใน การเกษตรอย่างเพียงพอ อบต.,
การเกษตรและแก้ไขปัญหา ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 ฤดูแล้ง ลดปัญหาความแห้งแล้ง อบจ.บก.,
ความแห้งแล้ง ม. ปรับแต่งคันคู กรมส่งเสริมฯ,

ให้มีความลาดทั งสอง กรมชลประทาน,
ด้าน มีสัดส่วน ตั ง: กรมทรัพยากรฯ

ราบ =1:1 หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
40,250 ลบ.ม.  

พร้อมเกล่ียปรับระดับ
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก้าหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ้านวน 1 ป้าย
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          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

35 โครงการขุดสระเก็บน ้าพื นท่ีท้าเลสาธารณะ เพ่ือกันแนวเขตสระเก็บน ้า พื นท่ี ท่ี1) กว้าง 4,475,900 4,475,900 4,475,900 4,475,900 สามารถกัก เกษตรกรมีแหล่งน ้า กองช่าง อบต.,
ประโยชน์ หมู่ท่ี 4 บ้านดงโทน พื นท่ีท้าเลสาธารณะ  200 ม. ยาว 200 ม. เก็บน ้าได้ใน เพ่ือการเกษตรอย่าง อบจ.บก.,

ประโยชน์ให้ประชาชนมี  ลึกเฉล่ีย 3 ม. ฤดูแล้ง เพียงพอ ลดปัญหา กรมส่งเสริมฯ,
แหล่งน ้าในการเกษตรและ ปรับแต่งคันคูให้มีความ ความแห้งแล้ง กรมชลประทาน,
แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ลาดทั งสองด้าน มี กรมทรัพยากรฯ

สัดส่วน ตั ง: ราบ = 1:1
หรือปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 116,427 ลบ.ม.
พื นท่ี ท่ี2) กว้าง 

150 ม. ยาว 150 
ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. 

ปรับแต่งคันคูให้มีความ
ลาดทั งสองด้าน มีสัดส่วน 

ตั ง: ราบ = 1:1 หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 64,827 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียปรับระดับ ราย

ละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย
พื นท่ี ท่ี 1 ด้าเนินการ 

ปี 2563 พื นท่ี ท่ี 2 ด้าเนินการ
ปี 2564 -
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          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

36 โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 200 ม. ยาว 500 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหอค้า  ม.1 ต.หอค้า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน 
อบจ.บึงกาฬ 

37 โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านสะง้อ เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 200 ม. ยาว 500 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ม.2 ต.หอค้า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
38 โครงการขุดลอกหนองตากแดด เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 200 ม. ยาว 500 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง

บ้านไทยเจริญ ม.11 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

39 โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแก่น เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านม่วงมีชัย ม.6 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

40 โครงการขุดลอกหนองเครือเขลา เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ต.หอค้า อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
41 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง

บ้านวังด่าน ม.10 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

42 โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านวังด่าน ม.10 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

43 โครงการขุดลอกหนองวังมล เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านโนนยาง ม.5 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
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          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

44 โครงการขุดลอกหนองเอียนด่อน เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

45 โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองเมือก เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหอค้า ม.1 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

46 โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองแสง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

47 โครงการขุดลอกหนองตะกล้า เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านหอค้าเหนือ ม.13  ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

48 โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านหอค้าเหนือ ม.13  ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

49 โครงการขุดลอกล้าห้วยกุลา เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

50 โครงการขุดลอกล้าห้วยซ้าเม็ก เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองเข็ง ม.3 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

51 โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองเข็ง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองเข็ง ม.3 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

52 โครงการขุดลอกหนองกุดไผ่ เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองเข็ง ม.3 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

351 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

53 โครงการขุดลอกหนองเข็ง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองเข็ง ม.3 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

54 โครงการขุดลอกหนองหวายนาโพธ์ิ เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านหอค้าเหนือ ม.13  ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

55 โครงการขุดลอกหนองสิม เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

56 โครงการขุดลอกหนองแสง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

57 โครงการขุดลอกหนองเบ็นทุ่ง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโคกสะอาด ม.4 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

58 โครงการขุดลอกล้าห้วยวิชัย เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโนนยาง ม.5 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

59 โครงการขุดลอกล้าห้วยมะนาว เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
 บ้านโนนยาง ม.5 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

60 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองแสง ม.8 ต.หอค้า ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

61 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านนาโซ่ ม.9 ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

352 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

62 โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองขอน เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองบัวทอง  ม.7  ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

63 โครงการขุดลอกล้าห้วยสีลาเลขตอนบน เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองบัวทอง  ม.7  ต.หอค้า อ.เมือง ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

64 โครงการขุดลอกล้าห้วยหนองแสง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

65 โครงการขุดลอกล้าห้วยลึก เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

66 โครงการขุดลอกหนองพรม เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

67 โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง เพ่ือให้น ้าท่ีตื นเขินได้รับการ กว้าง 150 ม. ยาว 445 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บน ้า มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือท้า กองช่าง
ขุดลอกและประชาชนมีน ้าใช้ ลึก 3 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากขึ น อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

68 โครงการขุดลอกหนองหมู เพ่ือให้มีท่ีระบายน ้าได้สะดวกให้ กว้าง  6  ม. ยาว 160 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แหล่งน ้า 1 แห่ง มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านหนองหมู  ม.5 ต.หนองเลิง อ.เมือง ประชาชนมีน ้าใว้ใช้ส้าหรับการ ลึก 4  ม. ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ
จ. บึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามแบบแปลน อุปโภค บริโภค และ 

อย่างเพียงพอ อบจ.บึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ
รวม 68 โครงการ 203,533,700 203,533,700 203,533,700 203,533,700

353 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการอ่านของนักเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1,580,000 1,580,000 1,580,000 นักเรียนช้ัน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง สพป.บึงกาฬ
 เพ่ือพัฒนาการอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน ประถมศึกษา การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กองการศึกษา

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี ปีท่ี 1 มีความ ภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อบจ.บึงกาฬ
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สามารถด้าน

มีความสามารถในด้าน การออกเสียง 
การอ่านออกเสียง และ และอ่านรู้เร่ือง

อ่านรู้เร่ืองเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน
2 โครงการงานมหกรรมความสามารถทาง เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง การแข่งขันงานมหกรรมความ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 นักเรียนมี นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความ สพป.บึงกาฬ

ศิลปกรรม วิชาการ และ ความสามารถทางด้านวิชาการ สามารถทางศิลปหัตถกรรม โอกาสได้แสดง สามารถทางด้านวิชาการ กองการศึกษา
เทคโนโลยีของนักเรียน ท้ังในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับภาค วิชาการ และเทคโนโลยีของ ความกล้าในส่ิง การเรียนการสอน ตลอดจน อบจ.บึงกาฬ

และระดับชาติ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีตนเองได้ ถึงนวัตกรรมต่างๆ ท่ีนักเรียน
ประถมศึกษาบึงกาฬ ประดิษฐ์ คิดค้น สามารถประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมา

เพ่ือน าไปสู่ ได้ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้
สาธารณชนได้ รับทราบ
รับทราบ

3 โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 940,000 940,000 940,000 มาตรฐานการ บรรลุตามวัตถุประสงค์การ สพป.บึงกาฬ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี เล่นกีฬาของ เรียนการสอนกลุ่มสาระการ กองการศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬต่ืนตัว และ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นักเรียน สูงข้ึน เรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา อบจ.บึงกาฬ
ให้ความสนใจ ในการกีฬามากข้ึน ระดับประถมศึกษา และ ผู้ตัดสินและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ผู้ฝึกสอนมี
ครบทุกโรงเรียน พัฒนาการ

ด้านเทคนิค
อย่างต่อเน่ือง
และเป็นมาตรฐาน
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4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง โรงเรียนในสังกัด จ านวน 500,000 500,000 500,000 นักเรียน มีผล นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ สพป.บึงกาฬ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา การเรียนของนักเรียนช้ันประถม 210 โรงเรียน จ าแนกตาม สัมฤทธ์ิทาง เรียนรู้สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ กองการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาให้สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน การเรียนรู้สูง การเรียนรู้สูงข้ึน อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 23 กลุ่ม ข้ึนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เพ่ือให้ผลการทดสอบการศึกษา นักเรียนได้คะแนน O-NET 5 100,000 100,000 100,000 ผลการทดสอบ ผลการทดสอบการศึกษาระดับ โรงเรียน
เรียนนักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลง ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก การศึกษาระดับ ชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) บึงโขงหลง
วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ของ ในระดับท่ีสูงกว่าปี ชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ของ วิทยาคม

โรงเรียน ท้ัง 5 กลุ่มสาระการเรียน การศึกษา 2561 (O-NET) ระดับ โรงเรียนท้ัง 5 กลุ่มสาระ กองการศึกษา
รู้หลัก สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ช้ัน ม.3 และ การเรียนรู้หลัก สูงกว่า อบจ.บึงกาฬ

ม.6 ของโรง ปีการศึกษา 2561
เรียนท้ัง 5 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก
สูงกว่าปีการ
ศึกษา 2561

6 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพ่ือเด็กพิการทุกประเภทมีส่ือ นักเรียนพิการศูนย์การศึกษา 400,000 400,000 400,000 เด็กพิการทุก ร้อยละ 80 เด็กพิการทุก ศูนย์การศึกษา
เด็กพิการ ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ การเรียนการสอนในการพัฒนา พิเศษ ประจ าจังหวัดบึงกาฬ ประเภท มีส่ือ ประเภทมีส่ือการเรียนการ พิเศษประจ า
ประจ า จังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ ศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพ ปีการศึกษา 2562 การเรียนการ สอนในการพัฒนาศักยภาพ จังหวัดบึงกาฬ
8 อ าเภอ จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 223 คน สอนในการ อย่างเต็มศักยภาพ กองการศึกษา

พัฒนาศักย อบจ.บึงกาฬ
ภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ
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7 โครงการจัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมี โรงเรียนหนอง
ตาม ศาสตร์พระราชา โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ทางการศึกษาโรงเรียน ทักษะครูและ แหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ เข็งวิทยาคม

หนองเข็งวิทยาคม บุคลากรทาง พอเพียงตามศาสตร์พระราชา กองการศึกษา
จ านวน 20 คน การศึกษา เพ่ือการเรียนรู้สู่นักเรียนและ อบจ.บึงกาฬ

โรงเรียนหนอง ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
เข็งวิทยาคม

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ นักเรียนระดับช้ันมัธยม 100,000 100,000 100,000 นักเรียนระดับ ผลการทดสอบการศึกษาระดับ โรงเรียนหนอง

และผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบทาง ในการท าข้อสอบแบบทดสอบ ศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ช้ันมัธยมศึกษา ชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เข็งวิทยาคม

การศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน ทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีท่ี 3 และ 6 ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ของ กองการศึกษา
( O - NET ) ของนักเรียน (O-NET) ให้นักเรียนระดับช้ัน ได้ระดับผลการ โรงเรียนท้ัง  สูงกว่าปี อบจ.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ทดสอบทาง การศึกษา 2561

การศึกษาแห่ง
ชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) สูงข้ึน
ร้อยละ 90

9 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตาม นักเรียนและผู้ใช้บริการมี 400,000 400,000 400,000 ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมี โรงเรียนหนอง
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต หลักสูตร ความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ห้องสมุด ห้องสมุดท่ีทันสมัยเหมาะแก่ เข็งวิทยาคม

การค้นคว้า และมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
เพ่ือบริการนักเรียนและ อบจ.บึงกาฬ
ประชาชนท่ัวไป

10 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตาม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทาง 20,000 20,000 20,000 บุคลากรใน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ โรงเรียน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้เก่ียวกับปรัชญาของ การศึกษา  จ านวน10  คน โรงเรียน  เก่ียวกับปรัชญาของ บ้านปรารถนาดี
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ100  เศรษฐกิจพอเพียง  กองการศึกษา

มีความรู้เก่ียว อบจ.บึงกาฬ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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11 โครงการเสริมศักยภาพนักเรียนให้มี เพ่ือพัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนท่ี ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนช้ัน 30,000 30,000 30,000 นักเรียนช้ัน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้าน โรงเรียน
ทักษะ การอ่าน  การเขียน  และ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - ๖  ท่ี ประถมศึกษา ปรารถนาดี  มีเทคนิค/วิธีสอน บ้านปรารถนาดี
คิดค านวณ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ การเขียน  และการคิดค านวณ อ่านคล่อง   เขียนคล่อง ปีท่ี ๓ - ๖ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ร้อยละ  ๗๐  การอ่าน การเขียน  และ อบจ.บึงกาฬ

ท่ีอ่านคล่อง  การคิดค านวณ
เขียนคล่อง

12 โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการ 10,400 10,400 10,400 นักเรียน  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ โรงเรียน
(English camp is fun) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 2 วัน ร้อยละ100  ภาษาอังกฤษของนักเรียน บ้านปรารถนาดี

ท้ังทักษะการฟัง การพูด การอ่าน แบ่งออกเป็น 5 ฐาน มีความพึงพอใจ ระดับประถมศึกษา ท้ังทักษะ กองการศึกษา
และการเขียน การเข้าค่าย การฟัง การพูด การอ่าน และ อบจ.บึงกาฬ

ภาษาอังกฤษ การเขียน ด้วยกระบวนการ
พาเพลินนัก เรียนรู้ท่ีสนุกสนาน
เรียนช้ันประ
ถมศึกษาปีท่ี 1-6

13 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพรุ่นเยาว์ เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5,800 5,800 5,800 นักเรียน นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการ โรงเรียน
ประกอบอาชีพท่ีสุจริตรับผิดชอบ  4-6  จ านวน  30 คน ร้อยละ90  ประกอบอาชีพท่ีสุจริตรับผิด บ้านปรารถนาดี
ต่อสังคมและพัฒนาตนเองสู่การ มีความรู้ความ ชอบต่อสังคมและพัฒนาตน กองการศึกษา
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เข้าใจกระบวน เองสู่การเป็นผู้ประกอบการ อบจ.บึงกาฬ

การประกอบอาชีพ รุ่นเยาว์
14 โครงการศูนย์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจ า โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ทาง 1,257,300 1,257,300 1,257,300 โรงเรียนอนุบาล นักเรียนโดรงเรียนอนุบาลศรีวิไล โรงเรียน

คหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู้ชุมชน เป็นเก่ียวกับความเป็นอยู่ใน ด้านคหกรรมศาสตร์ท่ีสามารถ ศรีวิไล มีอุปกรณ์ มีวัสดุ-อุปกรณ์คหกรรมท่ีเพียง อนุบาลศรีวิไล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจ าวัน ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คหกรรมท่ีเอ้ือต่อ พอต่อการจัดกิจกรรมการ กองการศึกษา
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเรียนรู้และ เรียนการสอน อบจ.บึงกาฬ

พอเพียงกับผู้  
เรียน ในปี 2561
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15 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรี - เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ นักเรียนทุกคนและครูในกลุ่ม 904,500 904,500 904,500 โรงเรียนอนุบาล นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการ โรงเรียน
นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศ เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ราย ศรีวิไล มีดนตรี เรียนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ อนุบาลศรีวิไล

ศิลปะ รายวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ได้รับ ต่อการเรียนรู้และ สูงข้ึน กองการศึกษา
ในระดับช้ันประถมศึกษาให้สูงข้ึน การบริการทางด้านส่ือ วัสดุ พอเพียงกับผู้ อบจ.บึงกาฬ

เรียน ในปี 2562

16 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ทาง เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านการเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมี 1,110,068 1,110,068 1,110,068 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถด้าน โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทาง อนุบาลศรีวิไลมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุบาลศรีวิไล

วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ กองการศึกษา
เรียนรู้ทาง ส่ิงใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ อบจ.บึงกาฬ
วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1 ห้อง

17 โครงการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 150,000 150,000 150,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผัก โรงเรียน
นักเรียนบกพร่อง เขียนไม่ถูก ของนักเรียนช้ันประถม ผักแว่นช้ัน ป.๑-ป.6 อ่านเขียน บ้านหนองผัก แว่นมีความรู้และทักษะในการ บ้านหนองผักแว่น

ศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ และแก้ปัญหาการ ได้และนักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 แว่นมีครูอาสา ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารตาม กองการศึกษา
อ่านไม่รู้เร่ือง ตอบค าถามจากเร่ือง ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้ เพ่ือแก้ปัญหา ตัวช้ีวัดของหลักสูตร อบจ.บึงกาฬ
ท่ีอ่านไม่ได้ของนักเรียนช้ันมัธยม การอ่านออก
ศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ เขียนได้

18 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม เพ่ือนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 300,000 300,000 300,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผัก โรงเรียน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา สังคมมีความเข้าใจในบทเรียน ผักแว่นช้ัน ป.๑-ม.๓ มีผลการ บ้านหนองผักแว่น แว่นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บ้านหนองผักแว่น
และวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา มีครูสอนกลุ่มสาระ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กองการศึกษา
อาเซียน และวัฒธรรม เพ่ิมข้ึน การเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน อบจ.บึงกาฬ

ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
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19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 150,000 150,000 150,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผัก โรงเรียน
ผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และ ผักแว่น ช้ัน ป.๑-ม.๓ บ้านหนองผักแว่น แว่นมีสมรรถภาพร่างกายท่ีแข็ง บ้านหนองผักแว่น

สามารถพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล จ านวน ๒๓๓ คน มีครูผู้ฝึกซ้อม แรงสมบูรณ์ และมีทักษะด้าน กองการศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอลท่ีดีข้ึน อบจ.บึงกาฬ

20 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการใฝ่รู้โดย นักเรียนช้ันประถมศึกษาทุกคน 460,000 460,000 460,000 นักเรียนไดัรับ นักเรียนเกิดทักษะพัฒนาในการ โรงเรียน
กิจกรรม (Active Leaning) ของ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองจาก ของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ความรู้จากกิจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยกระบวนการ บ้านหนองจันทน์
นักเรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรม (Active Leaning) มีการพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดย กรรม (Active เรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม กองการศึกษา

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Leaning) (Active Leaning) อบจ.บึงกาฬ
จากกิจกรรม (Active Leaning)  

21 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ในแหล่ง นักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 100,000 100,000 100,000 นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่ง โรงเรียน
(Young Guide) ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 4 - 6 จ านวน 140 คน ความรู้จากแหล่ง ท่องเท่ียวในท้องถ่ินของตนเอง บ้านดอนเสียด

ท่องเท่ียวใน กองการศึกษา
ท้องถ่ินของตนเอง อบจ.บึงกาฬ

22 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนวมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชน 514,400 514,400 514,400 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ส่ือการสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ บ้านตูม จ านวน 56 คน ได้ ชุมชนบ้านตูมได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก ชุมชนบ้านตูม

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี รับการจัดประสบการณ์ตาม รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ แนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

23 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนประสาน 514,400 514,400 514,400 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
การสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ มิตรวิทยา จ านวน 57 คน ประสานมิตรได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก ประสานมิตรวิทยา

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ได้รับการจัดประสบการณ์ รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

24 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 100,250 100,250 100,250 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ หนองจันทน์ จ านวน 27 คน หนองจันทน์ได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านหนองจันทน์

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ แนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

359

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

25 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 19 คน ได้รับการจัด บ้านท่าโพธ์ิได้รับ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านท่าโพธ์ิ

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตามแนวคิด ส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

26 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาค า 488,900 488,900 488,900 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ นาใน จ านวน 46 คน ได้รับ บ้านนาค านาใน ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านนาค านาใน

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี การจัดประสบการณ์ตามแนว ได้รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ คิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

27 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล 284,500 284,500 284,500 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ พรเจริญ จ านวน 102 คน อนุบาลพรเจริญได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก อนุบาลพรเจริญ

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ได้รับการจัดประสบการณ์ รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

28 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนน 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ ยางค า จ านวน 34 คน ได้รับ โนนยางค าได้รับ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก โนนยางค า

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี การจัดประสบการณ์ตามแนว ส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ คิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

29 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านต้อง 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ โคกกะแซ จ านวน 39 คน ได้ บ้านต้องโคกกะแซ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านต้องโคกกะแซ

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี รับการจัดประสบการณ์ตาม ได้รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ แนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

30 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่า 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ ค ารวม จ านวน 28คน ได้รับ บ้านท่าค ารวมได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านท่าค ารวม

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี การจัดประสบการณ์ตามแนว รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ คิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

31 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองเค็ม 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 25 คน ได้รับการจัด บ้านคลองเค็มได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านคลองเค็ม

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตามแนวคิด รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

32 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านขามเป้ีย 100,000 100,000 100,000 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 60  คน ได้รับการจัด บ้านขามเป้ียได้รับ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านขามเป้ีย

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตามแนวคิด ส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

33 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 60  คน ได้รับการจัด บ้านหาดแฮ่ได้รับ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านหาดแฮ่

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี ส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ

34 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปรารถ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ นาดี จ านวน 14  คน ได้รับการ บ้านปรารถนาดี ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านปรารถนาดี

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี จัดประสบการณ์ตามแนวคิด ได้รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

35 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเหล่า 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ หนองยาง จ านวน 41  คน ได้ บ้านเหล่าหนอง ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านเหล่าหนองยาง

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี รับการจัดประสบการณ์ตาม ยางได้รับส่ือ กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ แนวคิดมอนเตสซอร่ี มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

36 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 128  คน ได้รับการจัด บ้านศิริพัฒน์ได้รับ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านศิริพัฒน์

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตามแนวคิด ส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ

37 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนวมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอนเสียด 547,600 547,600 547,600 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน

การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ จ านวน 66  คน ได้รับการจัด บ้านดอนเสียดได้ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านดอนเสียด

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ประสบการณ์ตาม รับส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ แนวคิดมอนเตสซอร่ี อบจ.บึงกาฬ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

38 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านแสงอรุณ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสงอรุณ โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน ๓๙ คน บ้านแสงอรุณมี เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพศักยภาพ บ้านแสงอรุณ 

ส่ือมอนเตสซอร่ี ทัดเทียมพลเมืองโลก มีประชาธิป กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน ไตยรักสันติและน าไปสู่เมืองท่ีมี อบจ.บึงกาฬ
การสอน ความสุข

39 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอน 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหญ้า โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย หญ้านาง จ านวน ๔๒ คน บ้านดอนหญ้านาง นางเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพศักย บ้านดอนหญ้านาง

มีส่ือมอนเตสซอร่ี ภาพทัดเทียมพลเมืองโลก มี กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน ประชาธิปไตยรักสันติและน าไป อบจ.บึงกาฬ
การสอน สู่เมืองท่ีมีความสุข

40 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียน 94,600 94,600 94,600 นักเรียนโรงเรียน ห้องเรียนมอนเตสซอร่ีโรงเรียน โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย บ้านไร่สุขสันต์ จ านวน ๒๒ คน บ้านไร่สุขสันต์มี บ้านไรสุขสันต์มีส่ืออุปกรณ์ครบ บ้านไร่สุขสันต์

ส่ือมอนเตสซอร่ี ถูกต้องตามหลักสูตร ร้อยละ 90 กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน และสามารถพัฒนาศักยภาพนัก อบจ.บึงกาฬ
การสอน เรียนได้สูงสุด

41 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 514,400 514,400 514,400 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย ๑ จ านวน ๔๕ คน สังวาลย์วิทย์ ๑ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพศักยภาพ สังวาลย์วิทย์ ๑

มีส่ือมอนเตสซอร่ี ทัดเทียมพลเมืองโลก มีประชาธิป กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน ไตยรักสันติและน าไปสู่เมืองท่ีมี อบจ.บึงกาฬ
การสอน ความสุข
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42 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาค า 100,000 100,000 100,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาค า โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน ๓๐ คน บ้านนาค า มีส่ือ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพศักยภาพ บ้านนาค า

มอนเตสซอร่ีใช้ ทัดเทียมพลเมืองโลก มีประชาธิป กองการศึกษา
จัดการเรียน ไตยรักสันติและน าไปสู่เมืองท่ีมี อบจ.บึงกาฬ
การสอน ความสุข

43 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนน 100,000 100,000 100,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย สว่าง จ านวน ๙๔ คน บ้านโนนสว่าง มี มีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ บ้านโนนสว่าง

ส่ือมอนเตสซอร่ี สติปัญญาดี มีวินัย ปลอดส่ิง กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน เสพติดและอบายมุข อบจ.บึงกาฬ
การสอน

44 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์  เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนน 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย วังเย่ียม จ านวน 18 คน บ้านโนนวังเย่ียม ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านโนนวังเย่ียม

มีส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ใช้จัดการเรียน อบจ.บึงกาฬ
การสอน

45 โครงการจัดหาส่ือปฐมวัย นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 นักเรียนโรงเรียน นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน โรงเรียน
จากการได้ร่วมกิจกรรมผ่านส่ือ บ้านแสนส าราญ ทุกคน บ้านแสนส าราญ บ้านแสนส าราญ ได้รับประสบการณ์ บ้านแสนส าราญ
การสอน มีส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา

ใช้จัดการเรียน อบจ.บึงกาฬ
การสอน

46 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซ้ือส่ือ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนว เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านก าแพง 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียน
การสอนมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการ เพชร จ านวน 60  คน ได้รับการ บ้านก าแพงเชร ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านก าแพงเพชร

เรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี จัดประสบการณ์ตามแนวคิด มีส่ือมอนเตสซอร่ี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ มอนเตสซอร่ี ใช้จัดการเรียน อบจ.บึงกาฬ

การสอน
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47 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับ เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับ ประถม ๑๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ นักเรียน นักเรียนนักศึกษาท่ีด้อยโอกาส กองการศึกษา
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนด้อยโอกาส มัธยม ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน 40 คน ทุนการศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

อาชีวะ ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้รับทุนการ
อุดมศึกษา ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ศึกษา

48 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กองการศึกษา
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ ค่าเก็บตัว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทางการเรียน จังหวัดบึงกาฬมีผลสัมฤทธ์ิ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ สูงข้ึนร้อย ทางการเรียนดีย่ิงข้ึน

ละ 20%
49 โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการส าหรับ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ กองการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับความรู้ทางวิชาการมีความ เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ไม่น้อยกว่า เยาวชนฝึกอบรม มีความรู้มี อบจ.บึงกาฬ
ในจังหวัดบึงกาฬ เข้าใจเพ่ิมข้ึน และน าความรู้ มาปรับ ร้อยละ 30 เข้า ทักษะในวิชาการต่างๆ และ

ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกิจกรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
50 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยึดม่ันใน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความกล้า กองการศึกษา

สถาบัน ชาติ ศาสนา กิจกรรมทุกอ าเภอ ท่ีเข้าร่วมกิจ แสดงออกท้ังด้านความรู้ความ อบจ.บึงกาฬ
พระมหากษัตริย์ได้ร่วมกิจกรรม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ กรรมทราบถึง สามารถและเข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงออกถึงความ สามารถ ความส าคัญของ ต่างๆ อย่างสนุกสนาน
และกิจกรรมในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรม

51 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ นักเรียนปฐมวัย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โรงเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการพัฒนาทาง กองการศึกษา
แนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว ในเขตต าบลศรีชมภู การพัฒนา ด้านพัฒนาการเรียนรู้ อบจ.บึงกาฬ

คิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ โครงการ ตามบริบท
ร้อยละ 60

52 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือจัดการแข่งขันทักษะขององค์กร สถานศึกษา สังกัด อปท. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 นักเรียนได้มีเวทีแลกเปล่ียน กองการศึกษา
ท้องถ่ินจังหวัดบึงกาฬ ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 60 แห่ง ของ อปท. เรียนรู้ทางด้านวิชาการ อบจ.บึงกาฬ

ท่ีเข้าร่วม
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53 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับ เพ่ือเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มี เด็กและเยาวชน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สร้างเครือข่าย เด็กและเยาวชนมี สติ ปัญญา กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน สติ ปัญญา ความเป็นผู้น า คุณธรรม ภายในจังหวัดบึงกาฬ การเรียนรู้โดย ภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม อบจ.บึงกาฬ

และจริยธรรม เพ่ือเป็นก าลังของ จ านวน ๒๐๐ คน เด็กและเยาวชน และจริยธรรม เพ่ิมมากข้ึน
ประเทศชาติต่อไป เป็นส่ือในการ

พัฒนาประมาณ
 ๑ : ๑๐๐

54 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเยาวชนแห่ง จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนท่ีอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนรู้จัก เด็กและเยาวชนมีความกล้า กองการศึกษา
ชาติ และให้ตระหนักถึงความส าคัญ ในและนอกระบบ การศึกษาท่ีมี หน้าท่ี และ แสดงออกท้ังด้านความรู้ อบจ.บึงกาฬ
ของเยาวชน อายุ ระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ความส าคัญ ความสามารถและเข้าร่วม

ของเยาวชน กิจกรรมต่างๆ 
55 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียน เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เด็กและเยาวชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา

รู้ตลอดชีวิต สติปัญญา จิตใจแจ่มใส และ ในจังหวัดบึงกาฬ มีความรู้ความ ทัศนคติท่ีดี ความคิดสร้างสรรค์ อบจ.บึงกาฬ
ร่างกายแข็งแรง จ านวน ๒,๔๖๐ คน สามารถท างาน เพ่ือพัฒนาตัวเอง และจะพัฒนา

ร่วมกับผู้อ่ืนและ ประเทศต่อไป
แก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าด้วยตนเอง
56 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เด็ก เยาวชน นักเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรม เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา

ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบและ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ทางการศึกษา บุคลากรภาครัฐ ประชาชน อบจ.บึงกาฬ
การศึกษาตามอธัยาศัย ประชาชน อ าเภอละ 1 จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งเรียนรู้

จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม เพ่ิมข้ึน
57 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิดแนวมอน เด็กปฐมวัยโรงเรียนโนนสาสวรรค์ 257,200 257,200 257,200 นักเรียนโรงเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี กองการศึกษา

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ เตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน จ านวน 35  คน ได้รับการ โนนสาสวรรค์ มีส่ือ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก อบจ.บึงกาฬ
การสอนเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ จัดประสบการณ์ตาม มอนเตสซอร่ีใช้จัด

แนวคิดมอนเตสซอร่ี การเรียนการสอน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

58 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ โรงเรียนในส านักเขตพ้ืนท่ี ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ผลสัมฤทธ์ิทาง นักเรียนมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงานเขต
เรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการท าข้อสอบให้นักเรียนช้ัน การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การเรียนช้ัน ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน มัธยม จังหวัดบึงกาฬ 25 โรงเรียน ม.3 ม.6 สูงข้ึน มัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัด มัธยมศึกษา 

ศึกษาปีท่ี 6 บึงกาฬ มีคลังข้อสอบใน เขต 21
ระบบออนไลน์

59 โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลป เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ครูบุคลากรทางการศึกษาและ 250,000 250,000 250,000 นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการพัฒนา ส านักงานเขต
หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ ทักษะทางด้านวิชาการ ด้าน นักเรียน จ านวน 850 คน รางวัลระดับ ทักษะทางด้านวิชาการ พ้ืนท่ีการศึกษา
นักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วม เทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี เหรียญทอง ด้านเทคโนโยลี มัธยมศึกษา 
การแข่งขันระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 นาฏศิลป์ไทย เหรียญเงิน เขต 21

เหรียญทองแดง 

ร้อยละ 80
60 โครงการการจัดงานมหกรรมความ เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของ ครูบุคลากรทางการศึกษาและ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละจ านวน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส านักงานเขต

สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ ล้นเกล้ารัชการท่ี 6 ท่ีมีจุดมุ่งหมาย นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน ครูและ มัธยมศึกษา เขต 21 และ พ้ืนท่ีการศึกษา
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ นักเรียนท่ีเข้า สถานศึกษา ได้รับการพัฒนา มัธยมศึกษา 
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม จ านวน 4,000 คน ร่วมกิจกรรม ศักยภาพการปฏิบัติงาน เขต 21

61 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 740,000 740,000 740,000 นักรียน นักเรียนได้แสดงความสามารถ ส านักงานเขต
"ปาริชาติเกมส์" คร้ังท่ี 13 ศึกษา หันมาสนใจการ ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 80 เล่น ด้านทักษะกีฬา พร้อมท้ัง พ้ืนท่ีการศึกษา
ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ออกก าลังกาย เล่นกีฬาอย่าง ตอนปลายของโรงเรียนใน กีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ มัธยมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สม่ าเสมอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ จิตใจ และสังคมป้องกัน เขต 21

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
จ านวน 2,000 บาท

62 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สพป.บึงกาฬ นักเรียนได้รับการพัฒนาทาง สพป.บึงกาฬ
แนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับการ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ กองการศึกษา

คิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ พัฒนาโครงการ ตามบริบท อบจ.บึงกาฬ
ร้อยละ 60

รวม 62 โครงการ 17,450,000 39,867,918 39,867,918 39,867,918 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนกิจกรรม 1.สามารถป้องกันและควบ ส านักปลัด
ระบาดของโรคติดต่อ ระบาดของโรคติดต่อเช่น ไข้หวัดนก เช่น การอบรม นิทรรศการ  -การป้องกัน คุมการแพร่ระบาดของโรค อบจ.บึงกาฬ

ไข้เลือดออก ซิก้า ฯลฯ ในพ้ืนท่ี จัดท าส่ือ จัดซ้ือสารเคมี  -การควบคุม ติดต่อต่างๆในพ้ืนท่ีได้
จังหวัดบึงกาฬ วัสดุอุปกรณ์ การพ่นสารเคมี  การแพร่ระบาด 2.ประชาชนมีความรู้และ

ได้ 4 คร้ังต่อปี ความเข้าใจฯ
3.สามารถก าจัดเช้ือโรค
ติดต่อและแหล่งเพาะพันธ์

2 โครงการสมทบงบประมาณกองทุน เพ่ือจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ท่ีมี 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ท่ีมี ส านักปลัด 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ จ าเป็นต่อสุขภาพและช่วยเหลือ ความจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู ผู้สูงอายุ ได้รับ ความจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู อบจ.บึงกาฬ
ระดับจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนกายอุปกรณ์หรือเคร่ือง ท่ีอยู่ในระบบหลักประกัน อุปกรณ์ หรือ  ได้รับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ช่วยความพิการให้กับผู้สูงอายุ สุขภาพ จ านวน 340,000 คน เคร่ืองช่วยเหลือ ชีวิตและได้รับการ
คนพิการและผู้ท่ีมีความจ าเป็นต้อง เพ่ือการฟ้ืนฟู   ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ได้รับการฟ้ืนฟูในเขตจังหวัดบึงกาฬ ท่ีทันสมัย เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จัดกิจกรรม อสม. ได้รับการพัฒนาความรู้ ส านักปลัดฯ

เชิงรุกในการปฏิบัติงาน จังหวัดบึงกาฬ บทบาทและหน้าท่ีของ อสม. เช่น การอบรม นิทรรศการ ให้ความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติ อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติ จัดท าส่ือ การประกวด อสม. นิทรรศการ งานเชิงรุกให้เท่าทันกับภาวะ
งานเชิงรุกของ อสม. ดีเด่น การแลกเปล่ียนความรู้ ประกวด การส่งเสริมสุขภาพของ
เพ่ือให้ อสม.มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ มีกลุ่มเป้าหมาย 8,712 คน แลกเปล่ียนได้ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนป้องกัน จ านวน 4 คร้ัง บึงกาฬ
โรค

367

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์

          2.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุม เพ่ือรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข อบรมให้ความรู้ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนจะได้รับบริการ ส านักปลัด
ป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ความรู้เก่ียวกับ สาธารณสุขมูลฐานได้ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ สร้างเสริมสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ การป้องกันโรค อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

ติดต่อ
5 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ใน ผู้ป่วยท่ียากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 ผู้ป่วยมี ผู้ป่วยท่ียากไร้มีคุณภาพ ส านักปลัด

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ คุณภาพชีวิต ชีวิตท่ีดีข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ท่ีดีข้ึน

รวม 5 โครงการ 4,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
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งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดกิจกรรมได้ 1.ผู้สูงอายุและคนพิการได้ ส านักปลัด
และคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและคุณค่า การจัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ัง เห็นคุณค่าของตนเอง อบจ.บึงกาฬ

ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแลตนเอง จัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุและ รู้จักการดูแลตนเอง ลดภาวะ
เบ้ืองต้น ลดภาระการดูแลให้แก่ เน่ืองในวันคนพิการแห่งชาติ คนพิการเข้า พ่ึงพิงจากคนในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ร่วมกิจกรรม และชุมชน
2.เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 80 2.ได้รับการฝึกอาชีพอย่าง
ท่ีเหมาะสม มีรายได้มาเล้ียงตนเอง มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน เหมาะสมและมีรายได้
และครอบครัวได้ 2,000 คน เล้ียงตัวเอง

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี 1.เพ่ือให้สตรีได้ตระหนักถึงบทบาท จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดกิจกรรมได้ 1.สตรีได้ตระหนักถึงบทบาท ส านักปลัด
จังหวัดบึงกาฬ หน้าท่ีและคุณค่าของตนเอง และ การจัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ัง หน้าท่ีและคุณค่าของตนเอง และ อบจ.บึงกาฬ

พัฒนาศักยภาพของสตรีให้ขับเคล่ือน และการศึกษาดูงาน การคัด มีสตรีท่ีเข้า พัฒนาศักยภาพของสตรีให้ขับเคล่ือน

งานพัฒนาท้องถ่ินตนเองได้ เลือกสตรีดีเด่น ฯลฯ ร่วมกิจกรรม งานพัฒนาท้องถ่ินตนเองได้
2.เพ่ือให้สตรีได้รับการฝึกอบรมอาชีพ และจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรี ร้อยละ 80 2.สตรีได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
อย่างเหมาะสมมีรายได้มาเล้ียง สากล ให้แก่สตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด อย่างเหมาะสมมีรายได้มาเล้ียง
ตนเองและครอบครัว บึงกาฬ ตนเองและครอบครัว
3.เพ่ือให้สตรีได้รับการยอมรับ 3.สตรีได้รับการยอมรับ
และมีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมใน และมีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมใน
สังคม สังคม

369 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.4 แผนงานสวัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อย 1.เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1.ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด
โอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและ การจัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม ผู้ด้อยโอกาส ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและ อบจ.บึงกาฬ

คุณค่าของตนเองเบ้ืองต้น ลดภาระ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย และผู้ป่วยเอดส์ คุณค่าของตนเองเบ้ืองต้น ลดภาระ

. การดูแลพ่ึงพิงจากสมาชิกครอบครัว เอดส์ท่ีมีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ี ท่ีเข้าร่วม การดูแลพ่ึงพิงจากสมาชิกครอบครัว

และสังคม จังหวัดบึงกาฬ โครงการ และสังคม
2.เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ มีกลุ่มเป้าหมายโครงการ สามารถช่วย 2.ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม จ านวน 300 คน เหลือตัวเองได้ ได้รับการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
มีรายได้น ามาเล้ียงตนเองและ และมีรายได้ มีรายได้น ามาเล้ียงตนเองและ
ครอบครัว เล้ียงตัวเอง ครอบครัว
3.เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสังคมใน 3.เป็นท่ียอมรับของสังคมใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย 1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเครือข่าย 1.เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ส านักปลัด
เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงทางสังคม เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม การจัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม ท่ีเข้าร่วมโครงการ ทางสังคมได้รับความรู้ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 2.เพ่ือจัดเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การสร้าง มีความรู้ 2.มีเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ ความเช่ือมโยงเครือข่าย สร้าง ความเข้าใจใน แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้
การท างานของเครือข่ายภาค เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ กระบวนการ การท างานของเครือข่ายภาค
ประชาชน ให้แก่เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ท างานและ ประชาชน
3.เพ่ือลดปัญหาความรุนแรงทาง ความรุนแรงทางสังคม เครือข่ายมีความ 3.ปัญหาความรุนแรงทาง
ครอบครัว สังคม มีกลุ่มเป้าหมายโครงการ เข้มแข็งและ ครอบครัวสังคมลดลงและ
4.เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงเครือข่าย จ านวน 200 คน ย่ังยืน ได้รับการช่วยเหลือตาม
เฝ้าระวังปัญหาฯมีความเข้มแข็งและ ภาวการณ์
ย่ังยืน สามารถท างานเชิงรุกในพ้ืนท่ีได้ 4.เครือข่ายเช่ือมโยง ท างาน

ร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง

370 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด เพ่ือสงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัย ราษฎรในเขตพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ การช่วยเหลือและพัฒนาชีวิต ส านักปลัด
จังหวัดบึงกาฬ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ  จังหวัดบึงกาฬ รับบริการมี ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กท่ีขาดท่ีพ่ึง อบจ.บึงกาฬ
 กิจกรรมการกุศล  เพ่ือเป็น  ความพึงพอใจ หรือผู้ประสบเคราะห์ ได้รับการ อุดหนุน
   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม  ตามเกณฑ์ท่ี ช่วยเหลือให้มีชีวิตท่ีดีข้ึนได้ เหล่ากาชาด
 โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ  ก าหนด จังหวัดบึงกาฬ

6 โครงการส่งเสริมสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพ่ิม ส านักปลัด
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ การเรียนรู้ท่ี มากข้ึนสมามารถช่วย อบจ.บึงกาฬ

เพ่ิมมากข้ึน เหลือตัวเองได้
รวม 6 โครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

371 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80 เกิดการมีส่วนร่วมในการ กองคลัง

พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการ ประชาชน ของกลุ่ม พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่ง
จังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาสถานี และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมาย จ.บึงกาฬ ผู้โดยสาร 

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
2 โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ อบรมกฎหมายให้ความรู้เบ้ืองต้น อบรมกฎหมายให้แก่ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ท่ี ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ประชาชน แก่ประชาชนเช่น กฎหมายแรงงาน, ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ี เข้าร่วมอบรม เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อบจ.บึงกาฬ
กฎหมายท่ีดิน, กฎหมายปกครอง, จังหวัดบึงกาฬ ไม่น้อยกว่า ของทางราชการ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด, ร้อยละ 80
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540, พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  - เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้า บ้านเมืองมีความสงบ ส านักปลัดฯ

ประชาชนในการป้องกันและ ของประชาชนในการป้องกันและ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการ เรียบร้อยปราศจากการ อบจ.บึงกาฬ
ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า ทุจริต

 - เพ่ือสร้างสังคมแห่งความซ่ือสัตย์สุจริต ร้อยละ 80
จากการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในสังคม

อย่างย่ังยืน

372 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า ลูกเสือชาวบ้านมีขวัญ ส านักปลัดฯ
ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ท่ีจะเทิดทูน 2,000 คนในเขต ร่วมโครงการ และก าลังใจมีความเป็นปึก อบจ.บึงกาฬ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ จังหวัดบึงกาฬ แผ่น ม่ันคง  เข้มแข็ง 
พระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามภารกิจ

5 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา 1.เพ่ือรณรงค์ ปลูกจิตส านึก สร้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1.เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม กระแสต่อต้านยาเสพติด ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ี มีจิตส านึก มีส่วนร่วมต่อ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ ต่างๆให้กับเยาวชน ประชาชน สนับสนุน การป้องกันแก้ไขปัญหา

จัดกิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนใช้เวลา ในและนอกสถานศึกษาและ การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนการบ าบัดผู้ติด ยาเสพติด 2.เยาวชนใช้เวลาในการ
3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ยาเสพติด และปัญหา ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ชุมชนในการป้องกันปัญหาอาช อาชญากรรม มากข้ึน
ญากรรมและปัญหายาเสพติด 3.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
4.เพ่ือฟ้ืนฟู บ าบัดและพัฒนา ในการป้องกันและแก้ไข
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและปัญหา
5.เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐ อาชญากรรม

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1.กิจกรรม to be number ส านักปลัด
To be number one จังหวัดบึงกาฬ ด าเนินกิจกรรม To be number กิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษา กิจกรรม one มีความต่อเน่ืองและ อบจ.บึงกาฬ

one ดูงาน to be number one การส่งเสริมและ เกิดประโยชน์สร้างสรรค์
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ต้นแบบต่างๆ การจัดนิทรรศ สนับสนุน 2.เด็กและเยาวชน แสดง
ได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และใช้ การความรู้ป้องกันยาเสพติด ออกความสามารถเชิง
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การประกวดชมรม to be สร้างสรรค์และใช้เวลาว่าง
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน number one และกิจกรรม ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด ท่ีเก่ียวข้อง 3.เด็กและเยาวชน ห่างไกล

จากยาเสพติด
373 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน อบรมกฎหมายให้ความรู้เบ้ืองต้น อบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ท่ี ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
แก่ประชาชน เช่น กฎหมาย ร่วมตาม เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อบจ.บึงกาฬ
แรงงาน ท่ีดิน สิทธิมนุษยชน เป้าหมาย ในชีวิตประจ าวัน
การจ านอง การกู้ยืมนอกระบบ  
กฎหมาย การค้ าประกัน

8 โครงการก่อสร้างศูนย์สกัดยาเสพติด เพ่ือปราบปรามยาเสพติดจากสังคม   ศูนย์สกัดยาเสพติด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สังคมปราศ ปราบปรามยาเสพติดจาก กองช่าง
ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ จากยาเสพติด สังคมอย่างท่ัวถึง อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ส านักปลัด
ประชาชนในการป้องกันปราบปรามการ การป้องกันและปราบปราม จังหวัดบึงกาฬ ผู้เข้าร่วม  ปราศจากการทุจริต อบจ.บึงกาฬ
ทุจริต การทุจริต โครงการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส าหรับผู้น า ผู้น าชุมชน 8 อ าเภอ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพ่ิมศักยภาพ ผู้น ามีความสามารถและน า ส านักปลัด
จังหวัดบึงกาฬ ชุมชนในการพัฒนาชุมชนตนเอง ในจังหวัดบึงกาฬ ผู้น าชุมชน มาพัฒนาชุมชนตัวเอง อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ ส ารวจความพึงพอใจของ 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถปฏิบัติ อบจ.บึงกาฬ สามารถปฏิบัติ ส านักปลัด
ในจังหวัดบึงกาฬท่ีมีต่อการบริหารจัดการ ท างานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ราชการได้อย่าง ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ อบจ.บึงกาฬ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ท่ีมีต่อการบริหารของ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมีผลงานท่ีเป็น

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ     ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมข้ึน  
    การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว  

ถูกต้องโปร่งใสบุคลากรใน
หน่วยงานมีขวัญและก าลัง
ใจในการท างาน

374 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

12 โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนเปิดโอกาสให้ ราษฎรทุกอ าเภอและ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับการตอบ ส านักปลัด 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ กลุ่มองค์กร ประชาชน เครือข่าย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเขต ทราบปัญหา สนองตรงตามความต้องการ อบจ.บึงกาฬ
ประชาชน ภาคต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ จังหวัดบึงกาฬ ท่ีแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาของ

ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา ประชาชนในท้องถ่ินได้
ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหา 
ร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบจ.บึงกาฬ

13 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือเป็นการร าลึกถึงบิดาแห่ง การจัดกิจกรรม วันท้องถ่ินไทย 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้บริหาร/ ทุกภาคส่วนมีกิจกรรมร่วมกัน ส านักปลัดฯ 
ท้องถ่ินไทย และจัดกิจกรรม ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ/ และสร้างความสมัครสมาน อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ข้าราชการ/ สามัคคีในหมู่คณะ
ปรองดองขององค์กรปกครองส่วน อบจ.บึงกาฬ หัวหน้าส่วน พนักงานจ้าง
ท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ราชการจังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 

ขรก./พนักงาน สนง.ส่งเสริม หัวหน้าส่วน
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด ราชการจังหวัด
บึงกาฬ ผู้บริหาร/สมาชิก บึงกาฬ ขรก./

สภาฯ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง พนักงาน สนง.
อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ส่งเสริมการ

จ านวน 850 คน ปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯข้าราชการ

พนักงานจ้าง อปท.
375 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 1.เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง ประชาชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน 1.ประชาชนในเขตจังหวัด
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้ง มีความสุข บึงกาฬมีความสามัคคี
ภายในจังหวัดบึงกาฬ ในสังคม มีความปลอดภัย ปรองดองอนู่ร่วมกันได้อย่าง

2.เพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรม ในชีวิตและ มีความสุข
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ ทรัพย์สิน 2.ประชาชนสามารถใช้
ด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความรักความ มากย่ิงข้ึน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เมตตาเสียสละมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้

และไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกันน า 3.ประชาชนมีความตระหนัก
ไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ในการมีจิตส านึกรักและเชิดชู
3.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและสร้าง สถาบันชาติ ศาสนา และ
ความตระหนัก รักและเชิดชู พระมหากษัตริย์
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
อย่างม่ันคง

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือรณรงค์ป้องกันปราบปราม และ ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถลด สามารถลดปัญหายาเสพ ส านักปลัด
ยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ แก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ ปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ปัญหายาเสพ ติดและชุมชนมี อบจ.บึงกาฬ

โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ (ศอ.ปส.จ.บก) ติดและชุมชน ภูมิคุ้มกันท่ีดี อุดหนุน
ยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันท่ีดี (ศอ.ปส.จ.บก)

16 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี ประชาชนผู้ได้รับความเดือด 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ท่ี   ประชาชนผู้ท่ีได้รับความ ส านักปลัด 
ตามอ านาจหน้าท่ีของ ได้รับความเดือดร้อน หรือ ร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่สามารถ อบจ.บึงกาฬ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ตัวเองได้ในการด ารงชีพ เดือด ร้อนหรือ ช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพ

ได้ในการด ารงชีพ ภายในจังหวัดบึงกาฬ ไม่สามารถ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ

รวม 16 โครงการ 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
376 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนคุณภาพชีวิต
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบ จัดต้ังศูนย์ฯ พร้อมจัดซ้ือวัสดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนย์ฯและ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ กองช่าง
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัย อ านวยความสะดวกในโอกาส อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น วัสดุอุปกรณ์ ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิ อบจ.บึงกาฬ

งานเทศกาลต่างๆ  ท่ีมาตรฐาน ภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน จัดต้ังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาลส าคัญ และป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

3 โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเกิด ผู้ประกอบการเดินรถ ผู้เข้าใช้    300,000   300,000   300,000    300,000  เจ้าหน้าท่ีมี สามารถน าความรู้มาปฏิบัติ ส านักปลัด
และระงับอัคคีภัยภายในสถานีขนส่ง เหตุฉุกเฉินภายในสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ความรู้เก่ียวกับ ได้อย่างถูกต้อง กรณี อบจ.บึงกาฬ
ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ระงับอัคคีภัย เกิดเหตุฉุกเฉิน ภารกิจถ่ายโอน

ท่ีปฏิบัติงานภายในสถานี มีวินัย จราจร สถานีขนส่งผู้โดย
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ เพ่ิมข้ึน สารจังหวัดบึงกาฬ

4 โครงการอบรมวินัยจราจรภายในสถานี เพ่ือปลูกจิตส านึกและผู้ให้ความรู้ ผู้ประกอบการเดินรถ ผู้เข้าใช้    200,000   200,000   200,000    200,000  ผู้ใช้บริการ มีระเบียบวินัยในการใช้รถ ส านักปลัด
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ความเข้าใจเก่ียวกับวินัยจราจรและ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด สถานี ใช้ถนน ลดอุบัติเหตุเกิด อบจ.บึงกาฬ

การใช้รถใช้ถนน ขับข่ีปลอดภัย บึงกาฬ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขนส่งผู้โดยสาร ความปลอดภัย รวดเร็วและ ภารกิจถ่ายโอน
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ท่ีปฏิบัติงานภายในสถานี มีวินัย จราจร สะดวกในการเดินทาง สถานีขนส่งผู้โดย

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ เพ่ิมข้ึน สารจังหวัดบึงกาฬ

5 โครงการจัดต้ังศูนย์วิทยุ เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารในการ เคร่ืองวิทยุ 60 วัตต์ 400,000 400,000 400,000 400,000 เจ้าหน้าท่ีผู้ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ัง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงาน 
พร้อมเสาส่งสัญญาณ ปฏิบัติงานติดต่อ การเม่ือเกิดสาธารณภัย อบจ.บึงกาฬ

วิทยุไม่น้อยกว่า 60 เมตร ส่ือสารสะดวก
 และรวดเร็ว

377 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมด้านการป้องกันและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จ านวน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมการ ประชาชนได้รับการบริหารจัด กองช่าง
บรรเทาสาธารณภัย บริหารจัดการในการให้บริการ อบรมมีองค์ การท่ีดีจาก อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

แก่ประชาชนในเขต จ.บึงกาฬ ความรู้เพ่ิมข้ึน
7 โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบ เพ่ือสนับสนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดท าโครงการระหว่างท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัด กองช่าง

เรียบร้อยของชุมชนในระดับพ้ืนท่ี ในระดับชุมชนระหว่าง อปท. และ กับทุกอ าเภอ ในเขตจังหวัด ปลอดภัยในชีวิต บึงกาฬและนักท่องเท่ียวมีความ อบจ.บึงกาฬ
ชุมชนท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ี ผู้ปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8 โครงการฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถช่วย ประชาชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้า การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ในเร่ืองการบรรเทาสาธารณภัยได้จริง จ านวน 100 คน ร่วมอบรม ด้วยความเรียบร้อยและ อบจ.บึงกาฬ

ตามเป้าหมาย รวดเร็ว
9 โครงการต้านภัยแล้ง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง

กรณีท่ีเกิดภัยแล้ง กรณีประสบภัยแล้ง ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ของประชาชนจากภาวะภัยแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ตามเป้าหมาย

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองใช้ช่วยเหลือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองใช้ช่วยเหลือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีวัสดุ อุปกรณ์ บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง
ผู้ประสบภัย เคร่ืองใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย ตามเป้าหมาย ของประชาชน อบจ.บึงกาฬ

ท่ีต้ังไว้ ในจังหวัดบึงกาฬ
11 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ตีเส้น เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร/ 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ัง เกิดความปลอดภัย กองช่าง

จราจรป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียว และ บนถนนสายหลัก ป้ายแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ของการเกิด มีระเบียบวินัยในการจราจร อบจ.บึงกาฬ
อาณัติสัญญาณต่างๆ ด้านการจราจร จ านวน 50 จุด อุบัติเหตุลดลง

12 โครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนท่ียากจน จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้รับ บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง
กรณีเกิดภัยหนาว จ านวน 500 ชุด ผ้าห่มตามเกณฑ์ ของประชาชน อบจ.บึงกาฬ

ท่ีก าหนด ในจังหวัดบึงกาฬ
13 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดต้ังศูนย์ฯ พร้อมจัดซ้ือวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์ฯและ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ กองช่าง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ านวยความสะดวกในโอกาส อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น วัสดุอุปกรณ์ ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ
งานเทศกาลต่างๆ  ท่ีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว 

378 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการจัดท าป้าย เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ เพ่ือเป็นการเตือน ห้าม หรือ จัดท าป้ายเตือน ห้าม หรือ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะน าเก่ียวกับความปลอดภัยใน แนะน าเก่ียวกับความปลอดภัย ความปลอดภัย และมีความระมัดระวัง อบจ.บึงกาฬ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
และทรัพย์สิน

15 โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนขับข่ีปลอดภัย จัดอบรมรณงค์ขับข่ีปลอดภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
เคารพกฏจราจร หรือจัดท าป้ายเตือน ห้ามหรือ ขับข่ี ในการขับข่ีรถเพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ

แนะน าเก่ียวกับการขับข่ี อย่างปลอดภัย

16 โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยในฤดูแล้ง เพ่ือเฝ้าระวังอัคคีภัยในฤดูแล้ง จัดท าป้ายเตือน ห้ามหรือแนะน า 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนรู้จักการป้องกัน กองช่าง
เก่ียวกับภัยแล้ง การรับมือ อัคคีภัยในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

ฤดูแล้ง

17 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันอัคคีภัย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เบ้ืองต้น จัดฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความ สามารถน าความรู้มาปฏิบัติ กองช่าง
ในส านักงาน ในเร่ืองการป้องกันและ ให้กับข้าราชการ และพนักงาน รู้เร่ืองการป้อง ได้อย่างถูกต้อง อบจ.บึงกาฬ

ระงับอัคคีภัยในส านักงานได้จริง อบจ.บึงกาฬ อัคคีภัย และ
อพยพหนีไฟ

18 โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย 100,000 100,000 100,000 100,000 ครู บุคลากร สามารถน าความรู้มาปฏิบัติ กองช่าง
และนักเรียนมีความรู้เบ้ืองต้นใน ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้อย่างถูกต้อง อบจ.บึงกาฬ
เร่ืองการป้องกันและระงับ และนักเรียนในสถานศึกษา มีความรู้
อัคคีภัยในสถานศึกษาได้จริง เร่ืองการ

ป้องอัคคีภัย
19 โครงการสร้างจิตส านึกในการบริหาร เพ่ือราษฎร ชาวประมงมีความรู้ใน จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนผู้ ชาวประมงมีความรู้ใน กองช่าง

จัดการแหล่งน้ าจังหวัดบึงกาฬ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 คร้ัง/ปี เข้าร่วม หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ อบจ.บึงกาฬ
ตามเป้าหมาย

379 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

20 โครงการก่อสร้างป้อมรักษาความ เพ่ือรักษาความปลอดภัยและ ก่อสร้างป้อมรักษาความ 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการรักษา มีป้อมรักษาความปลอดภัย กองคลัง

ปลอดภัย (ป้อมยาม)ภายในสถานี ทรัพย์สินภายในสถานี ปลอดภัย (ป้อมยาม) ค.ส.ล. ความปลอดภัย (ป้อมยาม)ท าให้เกิดความ สถานีขนส่ง
ขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ม่ันใจในความปลอดภัย และ ผู้โดยสาร  

สถานีขนส่งผู้ ความเป็นระเบียบในการ  จ.บึงกาฬ
โดยสาร ควบคุมรถ เข้า – ออก
จ.บึงกาฬ

รวม 20 โครงการ 6,860,000 6,860,000 6,860,000 6,860,000
380 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ OTOP และศูนย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดแสดงสินค้า ก่อสร้างศูนย์ OTOP และศูนย์ 5,000,000 5,000,000 1)มีศูนย์ OTOP ราษฎรในพ้ืนท่ีมีแหล่ง กองช่าง
บริการนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนและ บริการนักท่องเท่ียว และศูนย์บริการ จ าหน่ายสินค้าและมีสถาน อบจ.บึงกาฬ
หนองเลิง ต าบลดอนหญ้านาง เพ่ือบริการและรองรับนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว ท่ีบริการนักท่องเท่ียว
อ าเภอพรเจริญ เพ่ือบริการ

นักท่องเท่ียวท่ี
ได้มาตรฐาน
2)มีนักท่องเท่ียว
มาท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน อย่างน้อย

ปีละ 10% จาก
ปีท่ีผ่านมา

381

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.1 แผนงานการพาณิชย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ
๒ โครงการจัดงาน 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ เชิงปริมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ัวไป เกษตรกรผู้ท าสวนยางพารา ส านักปลัด

"วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ" ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูก จ านวนประชาชน เกษตรกร เกษตรกรชาว ประชาชน นักท่องเท่ียว อบจ.บึงกาฬ
ยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ นักท่องเท่ียว และนักลงทุน สวนยางพารา พ่อค้า นักลงทุนท้ังใน และ
2. เพ่ือแสดงศักยภาพทาง ท้ังในจังหวัด และต่างจังหวัด นักลงทุน ต่างประเทศ มีความเช่ือม่ัน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนจาก ส.ป.ป.ลาว นักท่องเท่ียว ในยางพาราตลอดจนกระตุ้น
ในอุตสาหกรรมแปรรูปยาง เชิงคุณภาพ มีความรู้ท่ีได้ การผลิต การค้าและการ
พาราของจังหวัดบึงกาฬ เกิดการยกระดับการประกอบ จากการเข้า ลงทุนใน จังหวัดบึงกาฬ
3. เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬ อาชีพของเกษตรกรชาวสวน ร่วมงาน ตลอดจนสามารถพัฒนา
เป็นเมืองศูนย์กลางยางพารา ยางพารา และเพ่ิมศักยภาพ ร้อยละ 80 ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีของ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการผลิต การค้า องค์การบริหารส่วน
4. เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ การลงทุนภาคอุตสาหกรรม จังหวัดบึงกาฬ
หน้าท่ีในการบริการสาธารณะ ยางพารา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ

รวม 2 โครงการ 20,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000
382 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.1 แผนงานการพาณิชย์



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการนิทรรศการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามี เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียน นักเรียนนักศึกษามีความรู้ อบจ.บึกกาฬ
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ความรู้เพ่ิมมากข้ึน ศาสตร์และด้านการกีฬา ให้กับ นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน กศน.บึงกาฬ

นักเรียนนักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจ การกีฬาเพ่ิมมากข้ึน
ในจังหวัดบึงกาฬ กรรมได้ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์

และด้านการกีฬา

2 โครงการฝึกอบรมด้านนันทนาการและ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย และ เด็ก เยาวชน และประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
การออกก าลังกาย กิจกรรมส าหรับ เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้มีสุขภาพ มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง อบจ.บึงกาฬ

ประชาชน เพ่ือสุขภาพ ร่างกายให้ แข็งแรง และจิตใจ และจิตใจ แจ่มใส และได้ใช้
แข็งแรง และจิตใจ แจ่มใส แจ่มใสมากข้ึน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3 โครงการส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ ส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ส่งเสริมให้ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยาวชน ประชาชน นัก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมแข่ง อบจ.บึงกาฬ

เรียน นักศึกษา ขันกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
และเยาวชน ใน

จังหวัดบึงกาฬ 

มาสนใจการออก

ก าลังกายมากข้ึน

383

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีป้ายบอกทาง และ ป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ กองช่าง
แหล่งท่องเท่ียว จ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใน แหล่งท่องเท่ียว จ.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียว อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือประชา
สัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียว

5 โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ เพ่ือนักเรียน ประชาชน ในจังหวัด สนามกีฬาเซปักตะกร้อพร้อม 500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬาเซปัก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กองการศึกษา

บึงกาฬได้มีสนามเซปักตะกร้อ อุปกรณ์ จ านวน ๑ สนาม ตะกร้อพร้อม ได้อนุรักษ์การเล่นเซปักตะกร้อ อบจ.บึงกาฬ
ออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้ อุปกรณ์ จ านวน มีร่างกายแข็งแรง และใช้เวลา
เกิดประโยชน์ ๑ สนาม ท่ีได้ ว่างให้เกิดประโยชน์

มาตรฐาน
6 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ ประชาชน/นักท่องเท่ียว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน มีนักท่องเท่ียวในจังหวัด กองการศึกษา

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเท่ียว บึงกาฬเพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ท่ีเพ่ิมข้ึน

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนแปรรูป 1.เพ่ือให้มีสถานท่ีเล่นกีฬาและ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโดย 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สนามกีฬา 1.ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
จากยางพารา 1 อ าเภอ 1 สนามกีฬา ออกก าลังกายของชุมชนแต่ละ ใช้วัสดุแปรรูปของยางพารา ได้มาตรฐาน พาลนามัยดีข้ึน อบจ.บึงกาฬ

อ าเภออย่างเพียงพอ อ าเภอละ 1 แห่ง ครบทุก 2.มีการใช้ยางพาราเพ่ืมข้ึน
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ (ตามแบบแปลนของ อ าเภอ ส่งผลต่อราคายางพารา
แปรรูปของยางพาราตามนโยบาย อบจ.บึงกาฬ) ในประกาศ
3.เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย
ท่ีมีคุณภาพ

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด เพ่ือส่งเสริมการกีฬาของประชาชน ประชาชนจังหวัดบึงกาฬและ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนเข้า ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ กองการศึกษาฯ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬและเพ่ือส่งเสริม ประชาชนท่ัวไป ร่วมในกิจกรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  อบจ.บึงกาฬ

การท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ โครงการ และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ร้อยละ 80 ข้ึนไป

384 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกีฬา เด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีทักษะ กองการศึกษาฯ
ส าหรับเด็กและเยาวชน ส าหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านกีฬา  อบจ.บึงกาฬ

ร้อยละ 80    
10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกีฬา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนเข้า ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ ส าหรับประชาชนในเยาวชนใน และเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมในกิจกรรม ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะ  อบจ.บึงกาฬ
เยาวชน มหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ จังหวัดบึงกาฬ โครงการ ในกีฬาประเภทต่างๆ
จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

11 โครงการวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการ ประชาชน/นักท่องเท่ียว 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน มีนักท่องเท่ียวในจังหวัด ส านักปลัด
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ ท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ นักท่องเท่ียว บึงกาฬเพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ

ท่ีเพ่ิมข้ึน

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน มีสถานท่ีท่องเท่ียวและ กองช่าง
มหัศจรรย์บัวริมบึงบ้านดอนหญ้านาง ม.1 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจท่ีได้ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ท่ีเพ่ิมข้ึน มาตรฐานและสวยงาม

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ส่งเสริมการออกก าลังกาย และ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมให้ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา
จัดแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬา สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประชาชน เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรม อบจ.บึงกาฬ
เข้าร่วมการแข่งขัน ส าหรับ ภายในจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือนักกีฬา นักเรียนนักศึกษา แข่งขันกีฬา และใช้เวลาว่าง
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และเยาวชน ให้เกิดประโยชน์
เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ในจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือห่างไกลยาเสพติด

มาสนใจการ
ออกก าลังกาย

มากข้ึน
385 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา และ นักกีฬา ตัวแทนนักกีฬา ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ช่วยเพ่ิมกิจรรม เพ่ิมโอกาส นักกีฬา ได้ จังหวัดบึงกาฬ
และส่งเสริมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ สรรหาตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ไป และประชาชน ส าหรับ แสดงความสามารถ คณะกรรมการ
ไปสู่ความเป็นเลิศ เล่นกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน ประชาชนใน การแข่งขันกีฬา ในระดับท่ี กีฬาจังหวัด

จังหวัดให้ใช้ สูงข้ึน บึงกาฬ
เวลาว่างให้เกิด เงินอุดหนุน

ประโยชน์
๑๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย เด็ก เยาวชน และประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

นันทนาการและการออกก าลังกาย และกิจกรรมส าหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ อบจ.บึงกาฬ
และประชาชน เพ่ือสุขภาพร่างกาย ได้มีสุขภาพ จิตใจ แจ่มใส และได้ใช้เวลา
ให้แข็งแรง และจิตใจ แจ่มใส แข็งแรง และ ว่างให้เกิดประโยชน์

จิตใจแจ่มใส
มากข้ึน

๑๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกีฬา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
การจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ ส าหรับประชาชน และเยาวชน และเยาวชน ร่วมในกิจกรรม แข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะด้าน อบจ.บึงกาฬ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา โครงการ กีฬาเพ่ิมมากข้ึน
และเยาวชน มหกรรมแข่งขัน ร้อยละ๘๐ 
กีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ ข้ึนไป

๑๗ โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน นักท่องเท่ียวรู้จักจังหวัดบึงกาฬ กองการศึกษา
ด้านการส่ือสารการท่องเท่ียวใน การท่องเท่ียวของจังหวัดบึงกาฬ ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว มากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ิมมากข้ึน 

 - จัดท าส่ืออิเลคทรอนิกส์
 - เผยแพร่ทางเว็บไซต์
 - แผ่นพับ

386 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

๑๘ โครงการจัดท าข้อมูลด้านการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ใช้ ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ กองการศึกษา
ท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ และ การท่องเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ และนักท่องเท่ียวท่ัวไป บริการศูนย์ และประชาชนท่ัวไป ได้รับ อบจ.บึงกาฬ
แนะน าแหล่งท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ข้อมูลท่ีถูกต้อง

อบจ.บึงกาฬ
19 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชน นักเรียน ได้มี กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด กิจกรรมคณะกรรมการ เล่นกีฬาตลอดปี ออกก าลังกายให้กับ ประชาชน นักเรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง อบจ.บึงกาฬ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อ.พรเจริญ นักเรียน ในเขตจังหวัดบึงกาฬ สุขภาพร่างกาย จิตใจแจ่มใส และใช้เวลา

แข็งแรง ว่างให้เกิดประโยชน์
20 โครงการประกวดร้องสรภัญญะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ เยาวชนผู้เข้าร่วมการประกวด 300,000 300,000 300,000 300,000 เยาวชนผู้ เด็กและเยาวชนประพฤติ กองการศึกษา

อ.พรเจริญ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เข้าร่วมการ ปฏิบัติตามหลักธรรมและ อบจ.บึงกาฬ
แก่เยาวชนของชาติให้ม่ันคง ประกวด น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

รวม 20 โครงการ 36,200,000 36,200,000 36,200,000 36,200,000
387 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนัก จัดอบรมสร้างจิตส านึก 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิต กองช่าง
จิตส านึกและตระหนักในการดูแลรักษา ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการใน 1 คร้ัง/ปี ร่วมโครงการ ส านึกและความตระหนักถึง อบจ.บึงกาฬ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การดูแลรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ตามเป้าหมาย ความส าคัญในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม

ชาติ และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งน้ า เพ่ือส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์ อนุรักษ์แหล่งน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความสมดุล เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ า กองช่าง
และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิด ส่ิงแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเท่ียว และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ในแหล่งน้ า และบ ารุงรักษาสภาพ อบจ.บึงกาฬ
ความสมดุลในแหล่งน้ าสาธารณะ จังหวัดบึงกาฬ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ สาธารณะ แวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รวม 2 โครงการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
388

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
          5.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณ 1.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะ 1.พนักงาน ข้าราชการ ใน กองช่าง
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะใน ขยะ และคัดแยกขยะ ให้กับพนักงาน การคัดแยกขยะ ลดปริมาณ ลดลงตาม อบจ.บึงกาฬ มีจิตส านึกใน อบจ.บึงกาฬ
อบจ.บึงกาฬ ข้าราชการ  ใน อบจ. บึงกาฬ ขยะให้แก่พนักงานข้าราชการ เป้าหมาย การลดปริมาณขยะ

ใน อบจ.บึงกาฬ 2.เกิดต้นแบบการคัดแยกขยะ
2.คัดแยกขยะรีไซเคิล ใน อบจ.บึงกาฬ
3.จัดหาถังขยะตามประเภท
ของขยะ

2 โครงการรวบรวมและก าจัดขยะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวม อปท.ในเขต จังหวัดบึงกาฬ 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะ พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดบึงกาฬ กองช่าง
อันตรายของ จังหวัดบึงกาฬ และจ้างเหมาน าขยะอันตรายจาก 59 แห่ง ลดลงตาม ปลอดจากขยะอันตราย อบจ.บึงกาฬ

อปท.ในเขต จังหวัดบึงกาฬไปก าจัด โดยน าขยะอันตรายไปก าจัด เป้าหมาย ตกค้าง สนง ทสอ.
ณ.สถานท่ีท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็น ปีละ 4 คร้ัง อปท.ท่ีเป็นจุด
ค่าใช้จ่ายในสถานท่ีรวบรวมขยะอันตราย รวมขยะ

3 โครงการศึกษาออกแบบระบบศูนย์ก าจัด เพ่ือศึกษาออกแบบระบบศูนย์ก าจัด จ้างเหมาส ารวจออกแบบระบบ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณขยะ มีข้อมูลการศึกษาและออก กองช่าง
ขยะมูลฝอยรวม CLUSTER ขยะมูลฝอยรวม CLUSTER จ้างเหมา ลดลงตาม แบบท่ีชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูล อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ ส ารวจออกแบบระบบซ่ึงเป็นอ าเภอ เป้าหมาย ในการขอรับสนับสนุนงบประ สนง.ทสอ.

ท่ียังไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวม มาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
4 โครงการจัดท าแนวป้องกัน อนุรักษ์ขยาย เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปลาสู่ธรรมชาติ จัดอบรมชาวบ้าน 8 คร้ัง/ปี 360,000 360,000 360,000 360,000 ปริมาณและ อนุรักษ์พันธ์ุปลาสู่ธรรมชาติ กองช่าง

พันธ์ุปลาพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก และ ความหลากหลาย อย่างสมบูรณ์แบบ อบจ.บึงกาฬ
แหล่งน้ าธรรมชาติ ของพันธ์ุปลา

5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ จัดอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีสนใจ ได้รับ กองช่าง
ของ อบจ.บึงกาฬ ส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง/ปี เข้าร่วมโครงการ ความรู้ และมีจิตส านึกในความส าคัญ อบจ.บึงกาฬ

ตามเป้าหมาย ของส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ
389 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ จัดอบรมสร้างจิตส านึก 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิต กองช่าง
จิตส านึกและตระหนักในการดูแลรักษา หนักให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน 1 คร้ัง/ปี ลดลงตาม ส านึกและความตระหนักถึง อบจ.บึงกาฬ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การดูแลรักษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เป้าหมาย ความส าคัญในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร

7 โครงการฝึกอบรมค่ายอาสาสมัครพิทักษ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี 13,800 13,800 13,800 13,800 จ านวนผู้เข้า เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม กองช่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมู่บ้าน วันส่ิงแวดล้อมโลก จ านวน 300 คน ร่วมโครงการ ในการประชาสัมพันธ์และร่วม อบจ.บึงกาฬ
ทสม.รักบึงกาฬ รักษาส่ิงแวดล้อม ตามเป้าหมาย ในกิจกรรมในวันส่ิงแวดล้อมโลก

8 โครงการปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเส่ือมโทรม เพ่ือทดแทนป่าไม้ท่ีถูกท าลาย ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ 300,000 300,000 300,000 300,000 พ้ืนท่ีป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และป่าไม้ กองช่าง
ท่ีถูกท าลาย เพ่ิมข้ึน ได้รับการฟ้ืนฟู อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 3,000 ต้น
9 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดอบรมรณรงค์ส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ นักเรียน ชุมชน มีความรู้ กองช่าง

บริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การอนุรักษ์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เข้าร่วม เก่ียวกับความส าคัญของ อบจ.บึงกาฬ
และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ า 5 คร้ัง/ปี โครงการ พ้ืนท่ีชุ่มน้ าอนุรักษ์ พ้ืนฟู 

ตามเป้าหมาย พ้ืนท่ีชุ่มน้ า
10 โครงการพิทักษ์รักษาพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก เพ่ือการพัฒนาและรักษาระบบนิเวศ จัดกิจกรรมรณรงค์พิทักษ์รักษา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ มนุษย์ กับระบบนิเวศ และ กองช่าง

จังหวัดบึงกาฬ ให้สมบูรณ์ มีความย่ังยืน ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี 2 คร้ัง / ปี เข้าร่วมโครงการ ธรรมชาติ ได้พ่ึงพาอาศัยกัน อบจ.บึงกาฬ
ตามเป้าหมาย อย่างสมดุล

11 โครงการก่อสร้างหอดูนก เพ่ือให้เยาวชน หรือประชาชนท่ัวไป ก่อสร้างหอดูนกบึงโขงหลง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีหอดูนก ประชาชน หรือเยาวชนท่ัวไป กองช่าง
บริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก ได้ศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อน และหนองกุดทิง ท่ีได้ ได้ใช้ประโยชน์ในด้านความรู้ อบจ.บึงกาฬ

หย่อนใจ จ านวน 2 แห่ง มาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเท่ียว
12 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และจัด 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ใน กองช่าง

และทัศนศึกษาดูงาน ส่ิงแวดล้อม ทัศนศึกษา พร้อมศึกษาดูงาน โครงการมีองค์ ด้านการบริหารจัดการ อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 200 คน ความรู้เพ่ิมข้ึน ส่ิงแวดล้อม

13 โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์และ จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกฝาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้า ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ กองช่าง
อนุรักษ์และการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม การบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ ก าจัดผักตบชวา และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมโครงการ การอนุรักษ์ และบ ารุงรักษา อบจ.บึงกาฬ
และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ ตามเป้าหมาย

390 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า เพ่ือร่วมใจปลูกป่า จัดกิจกรรมปลูกป่า 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน กองช่าง
ถวายความจงรักภักดี ถวายความจงรักภักดี ถวายความจงรักภักดี เข้าร่วมโครงการ อบจ.บึงกาฬ

ตามเป้าหมาย
15 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน พ้ืนท่ี ต้นน้ า จัดกิจกรรมก าจัดผักตบชวา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ แหล่งน้ าปลอดผักตบชวา กองช่าง

ในแหล่งน้ า ล าธาร พ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม ให้ฟ้ืนคืน และวัชพืช เข้าร่วมโครงการ และวัชพืช อบจ.บึงกาฬ
ความอุดมสมบูรณ์ ตามเป้าหมาย

16 โครงการส่งเสริม สนับสนุน รักน้ า รักป่า จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก ส่งเสริม ส่งเสริม สนับสนุน รักน้ า รักป่า 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ สร้างจิตส านึก รักน้ า รักป่า กองช่าง
รักษาแผ่นดิน สนับสนุน รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน รักษาแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ รักษาแผ่นดิน อบจ.บึงกาฬ

ตามเป้าหมาย
17 โครงการปรับปรุงระบบนิเวศให้เป็นแหล่ง เพ่ือส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวด ปรับปรุงระบบนิเวศให้เป็น 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ เป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กองช่าง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หนองกุดทิง ล้อมและเป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หนองกุดทิง ตามเป้าหมาย จังหวัดบึงกาฬ

18 โครงการจัดเก็บขยะคัดแยกตามประเภท เพ่ือคัดแยกขยะและรักษาความ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ สถานท่ีท างานมีความเป็น กองช่าง
ภายใน อบจ.บึงกาฬ สะอาดของสถานท่ีท างาน ในพ้ืนท่ีก าจัด ระเบียบเรียบร้อย อบจ.บึงกาฬ

ลดลงตาม
เป้าหมาย

19 โครงการอุดหนุนเตาเผาขยะติดเช้ือของ เพ่ือซ่อมแซมเตาเผาขยะติดเช้ือ ซ่อมแซมเปล่ียนอุปกรณ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเตาเผา ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง กองช่าง
โรงพยาบาลโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย ให้สามารถเผาก าจัดขยะติดเช้ือ เตาเผาขยะ ขยะติดเช้ือ รพ.โซ่พิสัยมีความปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ภายในโรงพยาบาลโซ่พิสัย ท่ีได้มาตรฐาน จากขยะติดเช้ือและช่วยลด

ปัญหามลพิษทางอากาศ
20 โครงการศึกษาความเหมาะสม/คัดเลือก เพ่ือศึกษาความแหมาะสม/ ศึกษาความเหมาะสม/ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีข้อมูลการ แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสีย กองช่าง

พ้ืนท่ีและออกแบบรายละเอียด การ คัดเลือกพ้ืนท่ีและออกแบบระบบ คัดเลือกพ้ืนท่ี และ ออกแบบ ชุมชนลงสู่แม่น้ าโขง อบจ.บึงกาฬ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดน้ าเสีย ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่ีครบถ้วน

21 โครงการจัดต้ังติดเคร่ืองแปรรูปพลาสติก เพ่ือสนับสนุน อปท.หรือชุมชนท่ีด าเนิน จ านวน 1 เคร่ือง 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเคร่ืองแปรรูป ชุมชน/อปท. ต้นแบบในการ กองช่าง
เป็นน้ ามัน Pyrolysis กิจการก าจัดขยะต้นทางดีเด่น พลาสติกท่ีได้ ก าจัดขยะต้นทางใน จ.บึงกาฬ สนง.ทรัพยากร

ในการแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่าแก่ คุณภาพและ มีอุปกรณ์ การแปรรูปขยะ ธรรมชาติและ
ชุมชน น าไปใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐาน น าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่ิงแวดล้อม

391 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนท่ีอยู่ใน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และติดต้ัง ด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนเป้าหมาย ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ กองช่าง
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ป้ายจราจรถนนท่ีอยู่ในความรับผิด ติดต้ังป้ายจราจร มีภูมิทัศน์สวย สะดวกในการเดินทาง และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ชอบของ อบจ.บึงกาฬ ถนนเป้าหมายให้มีความ งามผู้ใช้ถนน มีถนนท่ีมีความสะอาด  

ตามโครงการ 1 อปท 1 สวยงามและปลอดภัย มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย
ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

23 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เพ่ือด าเนินการเก็บขน จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จัดเก็บและลด สามารถเก็บขนขยะ สนง.ปลัด
ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่าง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขยะในชุมชน มูลฝอยอย่างมีประสิทธิ อบต.

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปริมาตรกระบอกสูบ ได้ ร้อยละ 100 ภาพ เหมาะสม สะดวก 
ดงบัง, อบจ.,บก., 
เพ่ือลดปัญหามลพิษด้าน ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี รวดเร็ว ไม่มีขยะตกค้าง สนง.ส่งเสริม
ขยะมูลฝอย และลดปัญหา หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สามารถลดมลพิษด้าน การปกครองท้องถ่ิน

ด้านสุขภาพอนามัยของ สูงสุด ไม่ต่ ากว่า ขยะมูลฝอย และลดปัญหา จ.บก.,กรมส่งเสริม

ประชาชน 170 กิโลวัตต์ ด้านสุขภาพอนามัยของ การปกครองท้องถ่ิน

(แบบอัดท้าย) ประชาชนได้  ฯลฯ

24 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือให้การด าเนินงานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบ 550,000 550,000 550,000 550,000 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสามารถ กองช่าง
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า จ าหน่ายไฟฟ้า มีเสถียรภาพ ใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน อบจ.บึงกาฬ

ของ อบจ.บึงกาฬ ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ ดีย่ิงข้ึน

รวม 24 โครงการ 17,303,800 17,303,800 17,303,800 17,303,800
392 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลป 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ จัดอบรมการใช้เคร่ืองดนตรี 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน เยาวชน ๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
วัฒนธรรมด้านดนตรีพ้ืนบ้าน ทักษะด้านการเล่นดนตรี และ พ้ืนเมืองอีสาน  ได้แก่ และประชาน มีความรู้และ ทักษะพ้ืนฐาน อบจ.บึงกาฬ

นาฎศิลป์พ้ืนบ้าน      -  แคน ท่ีได้รับการอบรม ด้านดนตรี
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒน-      -  พิณ จะช่วยสืบสาน และสามารถเล่นเป็นวงได้
ธรรมท้องถ่ิน      -  โปงลาง และอนุรักษ์ดนตรี ๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของการ

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่าง      -  กลองชุด พ้ืนเมืองอีสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดประโยชน์      -  ร ามะนา ให้คงอยู่ และ ท้องถ่ิน

     -  ฉ่ิง ฉาบ ถ่ายทอดให้คน
     -  โหวด รุ่นหลังได้เรียน
       ฯลฯ รู้ต่อไป

2 โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อบรมสัมมนาคุณธรรม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพ่ือให้นักเรียน นักได้เรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรม กองการศึกษา
จริยธรรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นักเรียน จริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ

จริยธรรม 
เพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการจัดท าข้อมูลด้านการกีฬา เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบพิจารณา ข้อมูลด้านกีฬา การศึกษา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มีข้อมูลด้านกีฬา มีการรวบรวมข้อมูลประกอบ กองการศึกษา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป ศาสนา และวัฒนธรรม การศึกษา และ พิจารณาการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.บึงกาฬ

ท่ีเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน วัฒนธรรมท่ีเป็น การศึกษาได้รวดเร็ว ลดเวลา
ในจังหวัดบึงกาฬ จริง และเป็น ปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน 
393

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

โครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดบึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ กองการศึกษา
วันมุทิตาจิตและวันส าคัญทางศาสนา วันมุทิตาจิต และวันส าคัญทางศาสนา  รวม ๘ อ าเภอ ปฏิบัติธรรมตาม และสืบสานประเพณี อบจ.บึงกาฬ

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ หลักพุทธศาสนา ท้องถ่ิน
และสืบสานประเพณีท้องถ่ิน ในวันส าคัญ

ทางศาสนา
5 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้น า ภูมิปัญญาท้องถ่ินสืบทอด กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่ลูกหลานต่อไป อบจ.บึงกาฬ
ไทยเป็นอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้

6 โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไทพวน เพ่ือส่งเสริมและรักษามรดก ชุมชน กลุ่มคน หรือบุคคล 200,000 200,000 200,000 200,000 รักษามรดก ประชาชนได้มีบทบาทมีส่วน กองการศึกษาฯ
จังหวัดบึงกาฬ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต าบลวิศิษฐ์ ต าบลหอค า ภูมิปัญญาทาง ร่วมและมีความภาคภูมิใจท่ี อบจ.บึงกาฬ

ในจังหวัดบึงกาฬ จ านวน วัฒนธรรม ผู้ เป็นผู้ถือครองมรดก
100 คน เข้าร่วมโครงการ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จ านวน 100 คน

มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

7 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนชาว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด
งานประเพณี แห่น้ าจ้ันสรงน้ าหลวง ของประชาชนจังหวัดบึงกาฬและ และประชาชนท่ัวไป จังหวัดบึงกาฬ ประเพณีท้องถ่ิน อบจ.บึงกาฬ
พ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว

จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมงาน
ร้อยละ 80 

ข้ึนไป
8 โครงการส่งเสริมงานบุญผะเหวด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความ ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนชาว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

เทศน์มหาชาติบึงกาฬ รักใคร่ สามัคคี ปรองดองโดยใช้ และประชาชนท่ัวไป จังหวัดบึงกาฬ ประเพณีท้องถ่ิน อบจ.บึงกาฬ
งานประเพณีสองฝ่ังโขง งานประเพณีเพ่ือส่งเสริมประชาชน และประชาชน

ท่ัวไปเข้าร่วม
ร้อยละ 80 

ข้ึนไป
394 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ

       6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือแสดงถึงความรักใคร่สามัคคี ผู้สูงอายุและประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรใน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
ประเพณีสงกรานต์ แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ และแสดงถึงความเคารพต่อ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ อบจ. และ ประเพณีท้องถ่ิน อบจ.บึงกาฬ

ผู้สูงอายุ ประชาชนเข้า
ร่วมร้อยละ 
80 ข้ึนไป

10 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดบึงกาฬ 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนมีความปรองดอง กองการศึกษาฯ
ประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมอันดีงามของประชาชน เข้าร่วมใน สมานฉันท์และรักษา อบจ.บึงกาฬ

ภายในจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีงาม
โครงการ ให้คงไว้

ร้อยละ 80 
11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมปลูก เด็ก เยาวชนและประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยาวชนและ เยาวชนและประชาชนได้ กองการศึกษา 

บรรพชา อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนและ จิตส านึก รู้รักสามัคคี มีปรัชญา  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนได้ ศึกษาธรรมช่วงปิดภาคเรียน  อบจ.บึงกาฬ
บวชศีลจาริณิ วัดสว่างมีชัย เศรษฐกิจพอเพียง ในเขต ศึกษาธรรมช่วง
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อ าเภอปากคาด และอ าเภอใกล้เคียง ปิดภาคเรียน

12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมปลูก เด็ก เยาวชนและประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยาวชนและ เยาวชนและประชาชนได้ กองการศึกษา 
บรรพชา อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนและ จิตส านึก รู้รักสามัคคี มีปรัชญา  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนได้ ศึกษาธรรมช่วงปิดภาคเรียน  อบจ.บึงกาฬ
บวชศีลจาริณิ วัดอรันญานี อ.พรเจริญ เศรษฐกิจพอเพียง ในเขต ศึกษาธรรมช่วง
จังหวัดบึงกาฬ อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอใกล้เคียง ปิดภาคเรียน

13 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญ ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดบึงกาฬ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนภาย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา 
( ฮีต 12 ) ข้าวประดับดิน ในจังหวัดบึงกาฬ ประเพณีท้องถ่ิน  อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ชีวิต เด็ก เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนได้ นักเรียนได้อบรมคุณธรรม ส านักปลัด
วัดป่าอรัญญานี ต.ดอนหญ้านาง ของเด็กนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ศึกษาธรรม จริยธรรมช่วงปิดภาคเรียน อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ช่วงปิด

ภาคเรียน
รวม 14 โครงการ 9,700,000 9,930,000 9,930,000 9,930,000

395 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ ผู้น าหมู่บ้าน และ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครง สร้างความรู้ความสามารถ กองแผนฯ
แผนชุมชนและการสร้างเครือข่าย สามารถและสร้างเครือข่ายให้ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การมีองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับ อบจ.บึงกาฬ
ระดับจังหวัด กับประชาชนในการจัดท าแผน ในการจัดท าแผนชุมชน เพ่ิมข้ึน ประชาชนในการจัดท าแผน

ชุมชน ชุมชน
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผน เพ่ือติดตามและประเมินผลการ ติดตามและประเมินผลแผนงาน/ 300,000 300,000 300,000 300,000 มีรายงานสรุป ทราบถึงความพึงพอใจของ กองแผนฯ

งาน/โครงการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน โครงการ ทุกอ าเภอในเขต ผลการติดตาม ประชาชนท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ท่ีครบถ้วน งานของ อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการจัดท าหนังสือรายงานผลการ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขต 150,000 150,000 150,000 150,000 มีรายการผลการ ประชาชนรับทราบการปฏิบัติ กองแผนฯ
ปฏิบัติงานของ อบจ.บึงกาฬ ทราบถึงการปฏิบัติงานของ อบจ.บก จังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานท่ีครบ งานของ อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

ถ้วนและถูกต้อง
4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีผู้ เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี กองแผนฯ

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ และ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ ร่วมโครงการ ความเข้มแข็ง สามารถแก้ไข อบจ.บึงกาฬ
ส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินในการจัดท า จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินทุก เป็นไปตาม ปัญหาของประชาชนใน

แผนพัฒนาของ อปท. อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย ท้องถ่ินได้และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน ราษฎรทุกอ าเภอและ 800,000 800,000 800,000 800,000 มีแผนงานและ ประชาชนได้รับการสนองตอบ กองแผนฯ
ระดับจังหวัด ร่วมเสนอปัญหาความต้องการ ใน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โครงการจาก ตรงตามความต้องการ และ อบจ.บึงกาฬ

การจัดท าแผนพัฒนา ของ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ การประชาคม สามารถแก้ไขปัญหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตามเป้าหมาย ของประชาชนในท้องถ่ินได้

6 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือประสานแผนพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 500,000 มีบัญชีแผน แผนพัฒนาของ กองแผนฯ
ระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งานโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบจ.บึงกาฬ

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประสานแผน
396 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี
          7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

๗ โครงการประชุมสัมมนาการจัดท า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาการจัดท าแผน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 ๒๐๐,๐๐๐ มีแผนพัฒนา การปฏิบัติงานคล่องตัวและ กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนาการศึกษา สัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาการ พัฒนาการศึกษา การศึกษาของ มีประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษาของ อปท.

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1)เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียว ผู้บริหารท้องถ่ิน,สมาชิกสภา 500,000 500,000 500,000 500,000 1) เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง กองแผนฯ

การเทคนิคการจัดท า ทบทวนและ ข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีส่วนเก่ียวข้อง ในการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.บึงกาฬ
แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการจัดท า ท้องถ่ินและการจัดท า
พัฒนาท้องถ่ิน การก าหนดตัวช้ีวัด และ ทบทวน และแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียว แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้องในการจัดท าแผนพัฒนา และการจัดท า มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม การก าหนดตัวช้ีวัดและการจัดท า ท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ข้ึนและน าไปปฏิบัติได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างถูกต้อง
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 2)เพ่ือประสานและบูรณาการ ร้อยละ 80

ร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนา 2) การจัดท า
ท้องถ่ิน และการจัดท างบประมาณ แผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายจ่ายประจ าปี ของ อปท. และการจัดท า
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณราย

จ่ายประจ าปี
ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ
ท่ีก าหนด

9 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีอาคารส านักงานในการ ตามแบบท่ี อบจ. จะพิจารณา 100,000,000 100,000,000 100,000,000 มีอาคารส านักงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อบจ.หลังใหม่บริเวณศูนย์ราชการ บริการประชาชน สะดวกและ ก าหนดใช้ ท่ีมีมาตรฐานม่ันคง สบายและรวดเร็วในการให้ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ บ.ท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เพียงพอกับการให้ บริการ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ บริการประชาชน
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10 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1)เพ่ือการทบทวน วิสัยทัศน์ ผู้บริหารท้องถ่ิน,ปลัด อปท. 500,000 500,000 500,000 500,000 1)องค์กรปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กองแผนฯ
การการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถ่ินในเขต มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบจ.บึงกาฬ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต จังหวัดบึงกาฬ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดบึงกาฬ 2)เพ่ือประสานและบูรณาการ สอดคลอง และ

ร่วมกันในการทบทวน วิสัยทัศน์ เช่ือมโยง กับ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต พัฒนา ในระดับ
จังหวัดบึงกาฬ ต่างๆ

2)ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน หลังจาก 
อบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

11 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี กองคลัง
ดูงานเก่ียวกับการบริหาร และการ ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางใน โครงการมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและ ฝ่ายจัดเก็บ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ การบริหารงานเก่ียวกับการ ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน รายได้
ให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ จัดเก็บรายได้ของ การบริหารงานด้านการ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดเก็บรายได้ เพ่ือให้การ
จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้ข้าราชการ และ จัดเก็บรายได้มียอดเพ่ิมมากข้ึน

พนักงานจ้างได้รับการพัฒนาใน
การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การพัฒนางาน การปรบปรุง 
และการท างานเป็นทีม
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12 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม เพ่ือขยายพ้ืนท่ีใช้จัดเก็บเอกสาร ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 100,000 100,000 100,000 มีพ้ืนท่ีในการ มีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการ กองคลัง

ห้องเก็บเอกสารกองคลัง ให้เพียงพอส าหรับการ จัดเก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสาร อบจ.บึงกาฬ

จัดเก็บเอกสาร เพ่ิมข้ึนตาม

เป้าหมาย

13 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานความ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม ข้าราชการ พนักงานจ้าง 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัย กองคลัง
ปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน ประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ี ความรู้ความ สถานีขนส่ง
จ.บึงกาฬ ความปลอดภัยในสถานี จังหวัดบึงกาฬ ปลอดภัยในชีวิต ผู้โดยสาร  

ขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน  จ.บึงกาฬ
14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตาม ข้าราชการ พนักงานจ้าง 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี มีความเข้าใจในการปฏิบัติ กองคลัง

ปฏิบัติงานและการให้บริการสถานี โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ ประชาชน ความพ่ึงพอใจ งานให้เกิดประสิทธิภาพ สถานีขนส่ง
ขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ในการใช้บริการ สูงสุด ผู้โดยสาร  

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สถานีขนส่ง  จ.บึงกาฬ
ผู้โดยสาร 
จ.บึงกาฬ

15 โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมใน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม ข้าราชการ พนักงานจ้าง 150,000 150,000 150,000 ผู้ใช้บริการมี เกิดการมีส่วนร่วมในการ กองคลัง
การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการ ประชาชน ความพ่ึงพอใจ พัฒนาสถานีขนส่ง สถานีขนส่ง
จังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดย ผู้โดยสาร ผู้โดยสาร  

สารจังหวัดบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ
16 โครงการพัฒนาระบบการรับช าระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการ 200,000 200,000 200,000 ผู้ใช้บริการมี มีความรวดเร็วในการ กองคลัง

เงินค่าธรรมเนียมฯภาษี โครงการพัฒนาระบบการรับ ความพึงพอใจ ให้บริการรับช าระภาษี ฝ่ายจัดเก็บ
ช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมกำรบริกำร รายได้
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
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17 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการ 300,000 300,000 300,000 กลุ่มผู้ประกอบ เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ กองคลัง
ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ โรงแรม รีสอร์ท น้ ามัน/ การกิจการ แนวทางในการช าระภาษี ฝ่ายจัดเก็บ
น้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ ผู้ประกอบกำรโรงแรม/รีสอร์ท ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ โรงแรม/รีสอร์ท และการปฏิบัติงานของ รายได้

น ำ้มนั/ก๊ำซปิโตรเลียมและยำสบู น้ ามัน/ก๊าซปีโตร อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
เลียมและยาสูบ
มีความรู้เพ่ิมข้ึน

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กลุ่มผู้ประกอบการกิจการน้ ามัน 150,000 150,000 150,000 กลุ่มผู้ประกอบ เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ กองคลัง
ผู้ประกอบการกิจการน้ ามัน / โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  ปิโตรเลียม การกิจการ แนวทางในการช าระภาษี ฝ่ายจัดเก็บ
ก๊าซปิโตรเลียม ผู้ประกอบกำรกิจกำรน ำ้มนั น้ ามัน ปิโตรเลียม และการปฏิบัติงานของ รายได้

ปิโตรเลียม มีความรู้เพ่ิมข้ึน อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กลุ่มผู้ประกอบการกิจการยาสูบ 100,000 100,000 100,.000 กลุ่มผู้ประกอบ เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ กองคลัง

ผู้ประกอบการกิจการยาสูบ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การกิจการ แนวทางในการช าระภาษี ฝ่ายจัดเก็บ
ผู้ประกอบกำรกิจกำรยำสบู ยาสูบความรู้ และการปฏิบัติงานของ รายได้

เพ่ิมข้ึน อบจ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
20 โครงการพัฒนาความสามารถในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการโรงแรม/ 50,000 50,000 50,000 กลุ่มข้าราชการ เพ่ิมความรู้ความสามารถ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ โครงการพัฒนาความสามารถใน รีสอร์ท น้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม พนักงานจ้าง และเข้าใจแนวทางในการ ฝ่ายจัดเก็บ
กำรจดัเก็บรำยได้ ฝ่ายจัดเก็บราย พัฒนาการจัดเก็บรายได้ รายได้

ได้มีการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ความรู้ความ

สามารถเพ่ิมข้ึน

21 โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับข้อมูล กองพัสดุ
แบบ LED ข่าวสาร กิจกรรมขององค์การ แบบ LED จ านวน 1 ป้าย ของประชาชน ข่าวสารกิจกรรมของ อบจ.บึงกาฬ

บริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วน
ของ อบจ.บึงกาฬ จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน

400 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี
          7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการปรับปรุงห้องท างานกอง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้องท างาน ห้องท างานกองแผนและ กองพัสดุ
แผนและงบประมาณ ได้มาตรฐาน งบประมาณ(ปัจจุบันกองพัสดุ อบจ.บึงกาฬ
(ปัจจุบันกองพัสดุและ และทรัพย์สินใช้งานอยู่)มี
ทรัพย์สินใช้งาน) สภาพการใช้งานท่ีดีมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
สถานท่ีเก็บเอกสารเป็นสัดส่วน

23 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร มีพ้ืนท่ีรองรับการบริการ ส านักปลัด
ส านักงานฝ่ายพัฒนาสังคม ประชาชนและรองรับการท างาน ได้มาตรฐาน ประชาชนและมีพ้ืนท่ีส าหรับ อบจ.บึงกาฬ

ท่ีเพ่ิมข้ึน และมีพ้ืนท่ี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติ
งานเพียงพอ
และมีความ

สะดวก
24 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 มีองค์ความรู้ คณะกรรมการมีศักยภาพใน กองแผนฯ

นอกสถานท่ีของคณะกรรมการ ประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและ การพัฒนาใน การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อบจ.บึงกาฬ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด้านต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เพ่ิมมากข้ึน
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ แผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รวม 24 โครงการ 4,650,000 109,900,000 109,900,000 109,800,000

401 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี
          7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพใน เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบอุบัติ อาสาสมัครจ านวน 20 แห่งๆ 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนผู้ประสบอุบัติ ส านักปลัด
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินลุ่ม เหตุจมน  าและประชาชน ผู้เจ็บ ละ 10 คน รวม 200  คน ร่วมอบรม เหตุจมน  า และผู้เจ็บป่วย อบจ.บึงกาฬ

 แม่น  าโขง(กู้ชีพทางน  า)จังหวัดบึงกาฬ ป่วยฉุกเฉินตามแนวลุ่มแม่น  าโขง ตามเป้าหมาย ฉุกเฉินตามแนวลุ่มแม่น  า
ในพื นท่ีจังหวัดบึงกาฬ ได้รับ ผู้เข้าร่วมมีองค์ โขง ในพื นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 
บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ความรู้ท่ีเพ่ิมขึ น ได้รับบริการด้านการแพทย์

 อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมและได้ ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วครอบ
มาตรฐาน คลุม และได้มาตรฐาน

 
รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000

402 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

          8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูเมืองของ อ าเภอปากคาด อ าเภอเซกา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีซุ้มประตู มีซุ้มประตูเข้าเมืองท่ีได้ กองช่าง
ภายในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเป็นการสร้างภาพ อ าเภอบึงโขงหลง เมืองท่ีได้ มาตรฐานและสร้าง อบจ.บึงกาฬ

ลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัด มาตรฐาน ภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัด

2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เยาวชนท่ัว 8 อ าเภอ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครง เยาวชนมีความรู้ความสามารถ ส านักปลัด
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ การตามเป้าหมาย ในการต้อนรับและประชา อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 100 คน ท่ีก าหนดและมี สัมพันธ์รองรับการสู่
ความรู้เพ่ิมข้ึน ประชาคมอาเซียน

รวม 2 โครงการ 500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
403

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

          8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างห้องน ้า ศูนย์บริการ เพ่ือก่อสร้างห้องน ้า ศูนย์บริการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว10 เมตร 700,000 700,000 700,000 ห้องน ้า มีห้องน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคมอาเซียน นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคมอาเซียน พร้อมห้องน ้าคนพิการ 1 หลัง ผู้มาใช้บริการ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอผู้มาใช้บริการ จ้านวน 1 หลัง

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
2 โครงการติดตั งป้ายช่ืออาคารศูนย์บริการ เพ่ือติดตั งป้ายช่ืออาคารศูนย์บริการ จ้านวน 1 ป้าย 100,000 100,000 100,000 ป้ายช่ือศูนย์ มีป้ายช่ืออาคารศูนย์บริการ กองช่าง

นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคมอาเซียน นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคมอาเซียน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ บริการนักท่อง นักท่องเท่ียวเพ่ือประชาคม อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ (ติดตั งท่ีตัวอาคาร) เท่ียว 1 ป้าย อาเซียน ชัดเจนสวยงาม

รวม 2 โครงการ 800,000 800,000 800,000
404

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       8.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



ผ.03

แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง 36,400 36,400 36,400 36,400 ส้านักปลัด
(มอเตอร์ไฟฟ้า) (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน ้าได้ 1,130 ลิตร อบจ.บึงกาฬ

ต่อนาที จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
18,200 บาท

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ถังเก็บน ้า ขนาด 2,000 ลิตร จัดซื อถังเก็บน ้าขนาด 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด
2,000 ลิตร จ้านวน อบจ.บึงกาฬ

3 ถังๆละ 
10,000 บาท

๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื อรถพยาบาล (รถตู้) 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ส้านักปลัด 
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ และส่ังการ
ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์
จ้านวน 8 คันๆ ละ 
2,000,000 บาท 

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส้านักปลัด 
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ และส่ังการ
ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์
จ้านวน 30 คันๆ ละ 
1,000,000 บาท 

405 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

ท่ี



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดประจ้าท่ี 80,000 80,000 80,000 80,000 ส้านักปลัด 

ขนาด  4๕ วัตต์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

 พร้อม Power supply สายอากาศ และส่ังการ

และสายน้าสัญญาณ จ้านวน ๒ ชุด การแพทย์ฉุกเฉิน

ชุดละ ๔๐,๐๐๐  บาท

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดประจ้าท่ี 180,000 180,000 180,000 180,000 ส้านักปลัด 

ระบบ VHF/FM ขนาด 60 วัตต์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน ๔ ชุด และส่ังการ

ชุดละ  ๔๕,๐๐๐  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อเคร่ืองวิทยุส่ือสารแบบประจ้าท่ี   40,000 40,000 40,000 40,000 ส้านักปลัด 

ระบบ VHF/FM (245 MHz) ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ขนาดก้าลังส่ง ๑๐ W และส่ังการ

 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การแพทย์ฉุกเฉิน

ชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท

๘ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดประจ้าท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด 

ระบบ HF/SSB ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน 1 ชุด และส่ังการ

ชุดละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

๙ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื ออุปกรณ์ป้องกันประจุไฟฟ้าเกิน 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด 

ส้าหรับเคร่ืองวิทยุส่ือสาร ศูนย์รับแจ้งเหตุ

AC ISOLATE จ้านวน ๔ ชุด และส่ังการ

ชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

406 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๑๐ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อระบบไฟฟ้าส้ารองของระบบส่ือสาร 800,000 800,000 800,000 800,000 ส้านักปลัด 

ภายในศูนย์ฯ จ้านวน ๑ ชุด ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ชุดละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

๑๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อระบบสายน้าสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 ส้านักปลัด 

ป้องกันฟ้าผ่า ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน ๑ ชุด และส่ังการ

ชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

๑๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อระบบป่ันกระแสไฟฟ้าส้ารอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ส้านักปลัด 

จ้านวน ๑ ระบบ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ระบบละ ๑,๑๐๐,๐๐๐ และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

๑๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อเคร่ืองวิทยุชนิดมือถือ 120,000 120,000 120,000 120,000 ส้านักปลัด 

ก้าลังส่ง ๕ วัตต์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน ๑๐ เคร่ือง และส่ังการ

เคร่ืองละ ๑๒,๐๐๐ บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

๑๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื อกล้องติดรถยนต์ IP-Camera และ 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด 

ระบบ GPS Tracking ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน ๔ ชุด และส่ังการ

ชุดลละ ๕๐,๐๐๐ บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

407 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื อตู้สาขาพร้อมระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด 
และเผยแพร่ จ้านวน 1 ชุด ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ชุดละ 200,000 บาท และส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) 78,600 78,600 78,600 78,600 ส้านักปลัด 
และเผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ละเอียดจอภาพ และส่ังการ
1920 x 1080 พิกเซล การแพทย์ฉุกเฉิน
ขนาด 55 นิ ว จ้านวน 4 

เคร่ือง ๆ ละ 19,600 บาท
17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 24,300 24,300 24,300 24,300 ส้านักปลัด 

และเผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ ว ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 32,700 32,700 32,700 32,700 ส้านักปลัด 

และเผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI ศูนย์รับแจ้งเหตุ
Lumens และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 260,000 260,000 260,000 260,000 ส้านักปลัด 

แบบ 1 จ้านวน  2 เคร่ือง ๆ ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ละ 130,000 บาท และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 154,000 154,000 154,000 154,000 ส้านักปลัด 

ส้าหรับงานประมวลผล ศูนย์รับแจ้งเหตุ
แบบท่ี 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า และส่ังการ
19 นิ ว จ้านวน  ๗ เคร่ือง ๆ การแพทย์ฉุกเฉิน

ละ 22,000 บาท
408 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,400 10,400 10,400 10,400 ส้านักปลัด 
จ้านวน  4 เคร่ือง ๆ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ละ 2,600 บาท และส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด 
 ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน 2 เคร่ือง ๆ และส่ังการ
ละ 15,000 บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้าส้าหรับ 19,500 19,500 19,500 19,500 ส้านักปลัด 
คอมพิวเตอร์ (800VA) ศูนย์รับแจ้งเหตุ
จ้านวน ๗ เคร่ือง ๆ และส่ังการ
ละ 2,500  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื ออุปกรณ์ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ 570,000 570,000 570,000 570,000 ส้านักปลัด 
ภายนอก (External Storage) ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน 1 ชุด ๆ และส่ังการ
ละ 570,000  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้าขนาด 270,000 270,000 270,000 270,000 ส้านักปลัด 
10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ศูนย์รับแจ้งเหตุ

จ้านวน 1 ชุด ๆ และส่ังการ
ละ 270,000  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื ออุปกรณ์กระจายสัญญาน 21,000 21,000 21,000 21,000 ส้านักปลัด 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง ศูนย์รับแจ้งเหตุ
แบบท่ี 2 จ้านวน 1 ชุด ๆ ละ และส่ังการ

21,000  บาท การแพทย์ฉุกเฉิน
27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื ออุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย 46,000 46,000 46,000 46,000 ส้านักปลัด 

(Access Point) แบบ 2 ศูนย์รับแจ้งเหตุ
จ้านวน 2 ชุดๆละ 23,000 บาท และส่ังการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
409 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 26,600 26,600 26,600 26,600 ส้านักปลัด 
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แบบสิทธิการ และส่ังการ
การใช้งานประเภทติดตั งมาจาก การแพทย์ฉุกเฉิน
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฏหมาย จ้านวน ๗ ชุดๆละ

3,800บาท

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อสายสัญญานเช่ือมต่อข้อมูลหลัก 120,000 120,000 120,000 120,000 ส้านักปลัด 
Internet จ้านวน 1 ชุดๆละ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

10,000 บาทต่อเดือน และส่ังการ
จ้านวน 12 เดือน การแพทย์ฉุกเฉิน

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 56,000 56,000 56,000 56,000 ส้านักปลัด 
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์รับแจ้งเหตุ
(Srever) ส้าหรับรองรับหน่วย และส่ังการ

ประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า การแพทย์ฉุกเฉิน
16 แกนหลัก (16 core) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฏหมาย

จ้านวน 2 ชุดๆละ 28,000 บาท
31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อตู้ส้าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 22,000 22,000 ส้านักปลัด 

และอุปกรณ์ แบบท่ี 2  ศูนย์รับแจ้งเหตุ
(ขนาด 42U) จ้านวน 1 ตู้ๆละ และส่ังการ

22,000 บาท การแพทย์ฉุกเฉิน
410 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับ 44,000 44,000 44,000 44,000 ส้านักปลัด 
งานประมวลผลแบบท่ี 1 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ ว
จ้านวน  ๒ เคร่ือง ๆ ละ 

22,000 บาท
33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,200 5,200 5,200 5,200 ส้านักปลัด 

จ้านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 
2,600 บาท

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัด 
 ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

จ้านวน ๒ เคร่ือง ๆ ละ
15,000 บาท

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 22,000 22,000 22,000 ส้านักปลัด 
ส้าหรับประมวลผล จ้านวน ๑
เคร่ือง ๆ ละ ๒2,000 บาท

รวม - 51,078,700 51,078,700 51,078,700 51,078,700 
411 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีมา



ผ.03

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุกกระบะส าเร็จรูป ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา
และนันทนาการ แบบ 4 ประตู (เข้า - ออก) มีน้ าหนัก อบจ.บึงกาฬ

รถบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน  
ขับเคล่ือน  4  ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,000 - 3,000 ซีซี หรือก าลังส่ง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ 
กิโลวัตต์พร้อมเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) และ

สัญญาณไชเรนพร้อมอุปกรณ์อ่ืน 
ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนดเป็นรถยนต์ยกสูงส าเร็จ
รูปรุ่นใหม่ท่ีไม่ใช้งานมาก่อน เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อุปรกรณ์มาตรฐานแค็ตตาล็อกท่ีมี

จ าหน่ายตามท้องตลาดท่ัวไป

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซ้ือเคร่ืองเสียงท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ 335,000 335,000 335,000 กองการศึกษา
 250 - 500 คน  จ านวน 1 ชุด อบจ.บึงกาฬ

412

งบประมาณและท่ีมา
ประเภท

           เป้าหมาย              
  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

แผนงาน หมวด



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา
เพ่ือนักเรียน นักศึกษา ประชาชน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬได้มีอุปกรณ์กีฬาท่ี
ทันสมัย ส าหรับออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์ศูนย์เด็กเล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

1,300,000 2,785,000 2,785,000 2,785,000 
413

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

           เป้าหมาย              
  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
รวม



ผ.03

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมน้้า 25,000 25,000 25,000 กองช่าง
จ้านวน 2 ตัว อบจ.บึงกาฬ

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง
และขนส่ง จ้านวน 1 คัน อบจ.บึงกาฬ

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือเรือท้องแบน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 กองช่าง
และขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ฟุต อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 2 ล้า

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือ โทรทัศน์ LED 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
และเผยแพร่ จ้านวน 1 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) 1,658,000 1,658,000 1,658,000 กองช่าง
ยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง ขับเคล่ือน 4 ล้อ

แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
จ้านวน 2 คัน

414

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
           เป้าหมาย              

  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) 2,050,000 2,050,000 2,050,000 กองช่าง
ยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง ขับเคล่ือน 4 ล้อ

แบบดับเบ้ิลแค็บ จ้านวน 2 คัน
7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) 1,920,000 1,920,000 1,920,000 กองช่าง

ยานพาหนะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง แบบกระบะเหล็ก

จ้านวน 1 คัน
8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 กองช่าง

ก่อสร้าง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ อบจ.บึงกาฬ

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถขุดตีนตะขาบ 6,800,000 6,800,000 6,800,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 200 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถตักล้อยาง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 100 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถเกล่ียดิน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 150 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

415

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
           เป้าหมาย              

  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถบดล้อเหล็ก 2,900,000 2,900,000 2,900,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 10 ตัน อบจ.บึงกาฬ

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถบดดินแบบเดินตาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 1 ตัน อบจ.บึงกาฬ

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถหกล้อพร้อมติดต้ังเครน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
ยานพาหนะ ขนาด 3 ตัน อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถฟาร์มแทคเตอร์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง
การเกษตร ขนาด 40 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ ล้อวัดระยะ 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
ก่อสร้าง จ้านวน 4 อัน อบจ.บึงกาฬ

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ เทปวัดระยะ 6,000 6,000 6,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ความยาวไม่น้อยกว่า อบจ.บึงกาฬ

100 เมตร
จ้านวน 4 อัน

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ รถกระเช้าไฟฟ้าเครนด๊ัมฟ์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง
ยานพาหนะและขนส่ง สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

416

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
           เป้าหมาย              

  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองทดสอบความข้นเหลว 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ของคอนกรีต Slump Test อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 6 ชุด

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 0.15x0.15x0.15 ม. อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 6 ชุด

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือชุดทดสอบความหนาแน่น 60,000 60,000 60,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ของดินในสนาม อบจ.บึงกาฬ

 Field Density Test
จ้านวน 1 ชุด

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบดดินแบบเดินตาม 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาดลูกกล้ิง 426x750 มม อบจ.บึงกาฬ

2 ลูกกล้ิง ระบบไฮดรอลิก
ก้าลังเคร่ืองยนต์ดีเซล 7.5 แรงม้า

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 51,000 51,000 51,000 กองช่าง
ส้านักงาน แบบติดผนัง อบจ.บึงกาฬ

ขนาด 12,000 บีทียู
จ้านวน 3 เคร่ือง

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 140,000 140,000 140,000 กองช่าง
ส้านักงาน แบบติดผนัง อบจ.บึงกาฬ

ขนาด 24,000 บีทียู
จ้านวน 5 เคร่ือง

417

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
           เป้าหมาย              

  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 182,000 182,000 182,000 กองช่าง
ส้านักงาน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) อบจ.บึงกาฬ

ขนาด 24,000 บีทียู
จ้านวน 5 เคร่ือง

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือหางลากชานต้่า 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 กองช่าง
ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 2 เพลา อบจ.บึงกาฬ

8 ล้อ
จ้านวน 1 คัน

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือหางลากชานต้่า 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 กองช่าง
ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 3 เพลา อบจ.บึงกาฬ

12 ล้อ
จ้านวน 1 คัน

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 52,000 52,000 52,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 5 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 150,000 150,000 150,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 10 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 246,000 246,000 246,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 15 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง
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31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 408,000 408,000 408,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 25 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 50 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 670,000 670,000 670,000 กองช่าง
ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาด 100 กิโลวัตต์ อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล
จ้านวน 1 เคร่ือง

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 1,980,000 1,980,000 1,980,000 กองช่าง
ยานพาหนะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง แบบกระบะเทท้าย

จ้านวน 1 คัน
35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง

ยานพาหนะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง แบบบรรทุกน้้า

จ้านวน 1 คัน
36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเรือท้องแบน จัดซ้ือเรือท้องแบนความยาว5.00 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ลากจูง กว้าง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ลากจูง อบจ.บึงกาฬ
จ้านวน 2 ล้า
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37 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ จัดซ้ือระบบ HF/SSB 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
ขนาดก้าลังส่ง 100 วัตต์ อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 1 ชุด

38 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า จัดซ้ือสูบอัดได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000 102,000 102,000 กองช่าง
เคร่ืองยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อบจ.บึงกาฬ

39 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ จัดซ้ือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 1,570,000 1,570,000 1,570,000 กองช่าง
2,000-3,000 ซีซี อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบขับเคล่ือน
4 ล้อ

40 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถฟาร์มแทรคเตอร์ จัดซ้ือชนิดล้อยาง 5 ล้อ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,970,000 1,970,000 1,970,000 กองช่าง
พร้อมเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ อบจ.บึงกาฬ

ขนาดไม่น้อยกว่า  85 แรงม้า
หน้าตัดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม.

41 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถดับเพลิง จัดซ้ือรถดับเพลิง 10  ล้อ 4,300,000 4,300,000 4,300,000 กองช่าง
เคร่ืองยนต์ดีเซล อบจ.บึงกาฬ
จ้านวน 1 คัน

42 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ภัย จัดซ้ืออุปกรณ์ 300,000 300,000 300,000 กองช่าง
เคร่ืองมือเก่ียวกับ เคร่ืองมือการกู้ภัยต่างๆ อบจ.บึงกาฬ
งานสาธารณภัย
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43 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันและ จัดซ้ือชุดถังขยะ เคร่ืองฉีดน้้า เคร่ืองอัดขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง
บรรเทาสาธารณภัยและ เส้ือก๊ักสะท้อนแสง ป้ายเตือน อบจ.บึงกาฬ
ส่ิงแวดล้อมเฉพาะด้าน ไฟกระพริบโซลาเซล กระจกโค้ง กรวยยาง

แผงก้ันหยุดตรวจ ยางชะลอความเร็ว 
แผงก้ันจราจรบรรจุน้้า

44 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถไฟฟ้าส่องสว่าง จัดซ้ือขนาดไม่ต้่ากว่า 7 เมตร 21,000,000 21,000,000 21,000,000 กองช่าง
แบบเสาสูง จ้านวน 3 คัน อบจ.บึงกาฬ

45 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี จ้านวน 1 คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

46 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือไฟกระพริบ จ้านวน 22 ต้น 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ อบจ.บึงกาฬ

47 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือไฟไซเรน จ้านวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

48 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์ จัดซ้ืออุปกรณ์สัญญาณจราจร 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
สัญญาณจราจร อบจ.บึงกาฬ

49 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือชุดผจญเพลิงพร้อม จัดซ้ือชุดผจญเพลิงพร้อมเคร่ืองช่วย 200,000 200,000 200,000 กองช่าง
เคร่ืองช่วยหายใจในท่ีอับอากาศ หายใจในท่ีอับอากาศ (SCBA) อบจ.บึงกาฬ
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50 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ- จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ-เคร่ืองช่วยหายใจ 200,000 200,000 200,000 กองช่าง
เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผจญเพลิง อบจ.บึงกาฬ

ส้าหรับนักดับเพลิง จ้านวน 1 เคร่ือง

51 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถยนต์กู้ภัย จัดซ้ือรถยนต์กู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
เคล่ือนท่ีเร็ว พร้อมอุปกรณ์ อบจ.บึงกาฬ

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน  1  คัน

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถโม่ปูน 2,900,000 2,900,000 2,900,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 6 ล้อ อบจ.บึงกาฬ

53 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเรือก้าจัดผักตบชวา จัดซ้ือเรือก้าจัดผักตบชวา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
และวัชพืชลอยน้้า และวัชพืชลอยน้้า อบจ.บึงกาฬ

ล้าละ 1,500,000 บาท 
จ้านวน 2 ล้า

54 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32,400 32,400 32,400 กองช่าง
ยานพาหนะ ของรถบรรทุกขนาด 1 ตัน อบจ.บึงกาฬ
และขนส่ง

55 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 120 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

56 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 150 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
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57 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 6,800,000 6,800,000 6,800,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 200 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

58 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือถังน้้า แบบไฟเบอร์กลาส 49,800 49,800 49,800 กองช่าง
ส้านักงาน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 6 ถัง
59 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อบจ.บึงกาฬ
ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต้่ากว่า
6,000 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ือง

ยนต์สูงสุด  ไม่ต้่ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้้า

60 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
ก่อสร้าง (Asphalt Paver) อบจ.บึงกาฬ

เคร่ืองยนต์ดีเซล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า

61 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบดล้อยาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง
ก่อสร้าง ขนาด 9 ล้อ อบจ.บึงกาฬ

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในท่ีสูง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กองช่าง
กู้ภัยในท่ีสูงแบบกระเช้าบันได แบบกระเช้าบันได อบจ.บึงกาฬ

สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

63 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องวงจรปิดชนิดสี  และ 230,000 230,000 230,000 กองช่าง
อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง อบจ.บึงกาฬ
แบบมุมมองคงท่ี ชนิด

ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
จ้านวน 16 ตัว

64 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้เช่ือมไฟฟ้าแบบพกพา 80,000 80,000 80,000 กองช่าง
อินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 Amp อบจ.บึงกาฬ

จ้านวน 2 เคร่ือง

รวม 3,600,000 143,692,200 143,692,200 143,692,200 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
           เป้าหมาย          

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ผ.03

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับใช้ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองพัสดุฯ
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ตัว อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือให้เพียงพอส าหรับบุคลากร
กองพัสดุฯ(ราคาตามท้องตลาด)

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดาแบบ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองพัสดุฯ
กระเป๋าห้ิวแป้นพิมพ์ภาษาไทย อบจ.บึงกาฬ

ตัวเลขอารบิค/ไทย 
จ านวน 1 เคร่ือง 

(ราคาตามท้องตลาด)
๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 100,000 100,000 100,000 100,000 กองพัสดุฯ

ส าหรับงานประมวลผล อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 4 เคร่ือง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ส านักงาน (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ 15 มีนาคม 2562
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           เป้าหมาย              
  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

แผนงาน หมวด
งบประมาณและท่ีมา

ประเภท



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 10,000 10,000 10,000 10,000 กองพัสดุฯ
เลเซอร์หรือ LEDสี จ านวน 1 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 ประกาศ ณ 15 มีนาคม 2562

140,000 140,000 140,000 140,000 
426 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

           เป้าหมาย              
  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

รวม
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ส่วนที่ 4  
 การติดตามและประเมนินล 

 ๑.  การติดตามและประเมินนลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินนลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 - เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินนลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข  
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) 
 W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  
 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยทุธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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 ๒. การติดตามและประเมินนลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่   ๓ )  พ .ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินนลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินนลการ
น าแนนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด ้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว ้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินนลการ
น าแนนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 
 
 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 
4. แนนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การ จัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 เป้าหมาย 
(นลนลิต ของ
โครงการ) มีความชัด  
เจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแนน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

5.5 เป้าหมาย 
(นลนลิต ของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แนนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภณัฑ ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

5.7 โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดนิทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงมั่ง 
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารฐั 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน ด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจ 

5  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (นลนลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถกูต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์ 

5  

5.11 มีการก าหนดตัว 
ชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ             
(การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

5  

5.12 นลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวก้ารไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏบิัติได้   
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได ้

5  

รวมคะแนน 100  รวมคะแนน 
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         3. สรุปนลการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวัดนลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑) การวัดนลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินนลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗   
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่      
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินนลด้วยระบบ e-plan  

 (๒) การวัดนลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล      
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแนนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    
     ๔.๑ นลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
  ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  ๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง
อาจท าไม่ได้ 
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  ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ นลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  อบจ. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

  ------------------------------------------------------------------------- 
แบบส ำรวจนี้ เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของท่ำนในกำรไปรับบริกำรจำกส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน      

จังหวัดบึงกำฬ  ซึ่งรับผิดชอบงำนในเขตพ้ืนที่ ที่ท่ำนอำศัยอยู่กรุณำตอบแบบส ำรวจตำมควำมรู้สึกของท่ำนผลกำร
ตอบจะเป็นประโยชน์   ต่อกำรปรับปรุงงำนของส ำนักงำนต่อไป 
ตอนที่  1    ข้อมูลทั่วไป ( กรุณำท ำเครื่องหมำย   หน้ำข้อควำมต่อไปนี้ ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพศ 
             1)   ชำย 
    2)   หญิง 
 
 
 
2.  อำยุ 
   1)   20 – 30 ปี 
   2)   31 – 40 ปี 
   3)   41 – 50 ปี 
   4)   มำกกว่ำ 60 ปี 
  
 
 

3.   กำรศึกษำ 
   1)   ประถมศึกษำ 
   2)   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
   3)   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
   4)   ปริญญำตรี 
   5)   สูงกว่ำปริญญำตรี 
4.  อำชีพ 
   1)  รับรำชกำร 
   2)  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ 
   3)   ค้ำขำย ท ำธุรกิจ 
   4)   รับจ้ำง 
   5)   นักเรียน / นักศึกษำ 
   6)   เกษตรกร 
   7)   อื่นๆ (ระบุ)............................ 
 



 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกทีสุ่ด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรคมนำคม กำรขนส่งและระบบ 
   โลจิสติกส์ 

     

2. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณูปโภคและด้ำนสำธำรณูปกำร      
3. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

     

1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ      
2. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม      
3. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ      
4. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข      
5. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร      
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     

1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย      
2. แผนงำนกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน      
3. แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย      
4. แผนงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ประสำนงำนอำสำสมัคร

สอดส่องดูแลควำมผิดปกติของชุมชน 
     

5. แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหำยำเสพติด      
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำ 

     

1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทุน      
2. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว      
3. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรกีฬำ      
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

1. แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ      
2. แผนงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะสิ่งแวดล้อม      
3 . แ ผ น งำน ด้ ำ น ก ำรมี ส่ ว น ร่ วม ข อ ง ชุ ม ชน ใน ก ำร บ ำ รุ งรั ก ษ ำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     

4. แผนงำนด้ำนกำรคุ้มครองดูแลรักษำ ดิน น้ ำ และป่ำ      
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น      
2. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี           

และวัฒนธรรม 
     

3. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุงรักษำโบรำณสถำน 
   โบรำณวัตถุในพ้ืนท่ี 

     

 
 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี      
1. แผนงำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ สมรรถนะ บุคลำกรท้องถิ่น ให้ 
   สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ 

     

2. แผนงำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรท ำงำน 
   โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     

3. แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลพัฒนำขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

4. แผนงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรคลัง และงบประมำณ      
5. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรที่
ทันสมัย อย่ำงครบวงจร 

     

6. แผนงำนกำรพัฒนำสร้ำงเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
   (Good Govemance) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 
ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

มำก 
(4) 

มำกที่สุด 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     

1. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์      
2. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและสังคม      
3. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์      
4. แผนงำนกำรพัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน      
 
 
ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแนนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โดย
จัดท าการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2  การจัดท าแนนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การ
ด าเนินงาน 

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
   

สรุปนลการประเมิน  จากเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  พบว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วน  100% 



 

   2.1  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.2  แบบที่  3/2  แบบประเมินผลความพึงพอใจ  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

2.3  แบบที่ 3/3  แบบประเมินผลความพึงพอใจ  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินนลการด าเนินงานตามแนนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………………………………………………………………….. 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน…………………………………….… 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี………………… 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบตัิ 
 จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแนน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 



 
 

 

5. ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 

2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 หน่วย นลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่เลือก  ก่อน 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

 
 



 

 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อนลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสดุสิ้นปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ                    (1)  ชาย                           (2)  หญิง 
2. อายุ                    (1)  ต่ ากว่า 20 ปี                (2)  20-30 ปี                             (3)  31-40 ปี 
                             (4)  41-50 ปี                    (5)  51-60 ปี                             (6)  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา            (1)  ประถมศึกษา                 (2)  มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า            (3)  อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 
                            (4)  ปริญญาตรี                    (5)  สูงกว่าปริญญาตรี                     (6)  อื่น ๆ 
 
4. อาชีพหลัก          (1)  รับราชการ                     (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                   (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                          (4)  รับจ้าง                          (5)  นักเรียนนักศึกษา                      (6)  เกษตรกร 
                          (7)  อื่น ๆ (ระบ)ุ…………………………… 
 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    



 

 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อนลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมลูปลีะ 1 ครั้ง  หลังจากสุดสิ้นปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธศาสตร…์……………………………………………………………..……………………………………………….. 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ                  (1)  ชาย                             (2)  หญิง 

2. อายุ                 (1)  ต่ ากว่า 20 ปี                   (2)  20-30 ปี                                 (3)  31-40 ปี 

                                (4)  41-50 ปี                         (5)  51-60 ปี                                 (6)  มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา           (1)  ประถมศกึษา                   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า             (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

                                (4)  ปริญญาตรี                      (5)  สูงกว่าปริญญาตรี                       (6)  อื่น ๆ 

4. อาชีพหลัก         (1)  รับราชการ                       (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                    (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                                (4)  รับจ้าง                           (5)  นักเรียนนักศึกษา                      (6)  เกษตรกร 

                                (7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………… 
 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อนลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

    ด้าน…………………………………………………….    โดยให้คะแนนเตม็  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ  ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

 
 

 
 
 
 
 
 


