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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 158 430,696,133 158 430,696,133 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 66 289,200,000 66 289,200,000 

รวม - - - - 224 719,896,133 - - - - 224 719,896,133 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 40 58,900,000 40 58,900,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 5 1,453,000 5 1,453,000 
2.3 แผนงานสาธารณสุข - - 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - 45 60,353,000 - - - - 45 60,353,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1,800,000 4 1,800,000 

รวม - - - - 4 1,800,000 - - - - 4 1,800,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเท่ียว
และกีฬำ
4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 2,000,000 1 2,000,000 

รวม - - - - 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 
1

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562

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



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 - - 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมท้ังส้ิน - - - - 274 784,049,133 - - - - 274 784,049,133 

2

ปี 2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกและ ท่อเหล่ียม ขนาด 3 ช่อง 485,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
ล้าห้วยอาฮงตอนกลาง บ้านโนนสว่าง ป้องกันน ้าท่วม 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ แบบมาตรฐานงานทาง ท่ีได้
จังหวัดบึงกาฬ ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรฐาน

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกและ ท่อเหล่ียม ขนาด 3 ช่อง 485,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
ล้าห้วยอาฮงตอนล่าง บ้านโนนสว่าง ป้องกันน ้าท่วม 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ แบบมาตรฐานงานทาง ท่ีได้
จังหวัดบึงกาฬ ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรฐาน

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกและ ท่อเหล่ียม ขนาด 3 ช่อง 485,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 6 ต้าบลศรีชมภู - ป้องกันน ้าท่วม 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
บ้านถ ้าเจริญ หมู่ 1 ต้าบลถ ้าเจริญ แบบมาตรฐานงานทาง ท่ีได้
อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรฐาน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 6,626,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทาง บก.3032 บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 11,500 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
บ้านโคกกระแช หมู่ 8 ต้าบลถ ้าเจริญ อ้าเภอโซ่พิสัย ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0005 บ้านดาลบังบด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 7 ต้าบลนาดง - บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด

3

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม ครั งท่ี 3 พ.ศ.2562



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,670,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0004 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองเด่ินทุ่ง หมู่ 3 ต้าบลหนองเด่ิน - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
บ้านนาจาน หมู่ 4 ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 10,280,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายทาง บก.ถ.1-0022 บ้านวังยาว หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,835 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลวังชมภู อ้าเภอพรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 19,175 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
หมู่ 4 ต้าบลท่าสะอาด อ้าเภอเซกา ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 10,240,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,820 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 5 ต้าบลศรีวิไล - บ้านโนนจ้าปา หมู่ 6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 19,100 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
ต้าบลโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 13,210,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล - บ้านค้าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
หมู่ 2 ต้าบลน ้าจั น อ้าเภอเซกา ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0009 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ 5 ต้าบลบ้านต้อง - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
บ้านค้าบอน หมู่ 2 ต้าบลน ้าจั น อ้าเภอเซกา

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 16,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0018 บ้านคลองทิพย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต้าบลเหล่าทอง - บ้านห้วยลึกเหนือ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
หมู่ 2 ต้าบลหนองพันทา อ้าเภอโซ่พิสัย

4

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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12 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยหิน เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง
และขุดลอกห้าฝาย บ้านโนนสูง หมู่ 3 1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต้าบลวิศิษฐ์ - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลโป่งเปือย อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนไทรทอง หมู่ 8 ต้าบลโคกก่อง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าโพธ์ิ หมู่ 6 ต้าบลบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต้าบลวิศิษฐ์ - บ้านดอนยม หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลไคสี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ต้าบลบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านวิศิษฐ์ หมู่ 7 ต้าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ต้าบลบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ลงท่อ 100x200 2จุด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 1 ต้าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ
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18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนศิลา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต้าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ต้าบลไคสี - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านแสนเจริญ หมู่ 10 ต้าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค้าหม่ืน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต้าบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลโป่งเปือย อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาฮง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต้าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศิริพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต้าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค้าแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต้าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโป่งเปือย  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต้าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโป่งเปือย  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนยม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 5,000 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต้าบลไคสี - บ้านนาสุขสันต์ หมู่ 12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลวิศิษฐ์  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค้าหม่ืน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 5,000 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลไคสี - บ้านหนองดินด้า หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต้าบลไคสี - บ้านห้วยสามยอด หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโป่งเปือย  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนศิลา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต้าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านค้าแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต้าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโป่งเปือย  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต้าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหอค้า หมู่ 1 ต้าบลหอค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

33 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชัยบาดาล หมู่ 2,5 ต้าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหอค้า หมู่ 1 ต้าบลหอค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 6,000 เมตร 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หลวงแผ่นดิน 2147 หมู่ 7 ต้าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไคสี หมู่ 5 ต้าบลไคสี อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

35 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านไทยเจริญ หมู่ 11 ต้าบลหอค้า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง หมู่ 2,5 ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ
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36 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หลวงแผ่นดิน 2147 บ้านโนนสว่าง หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง - บ้านไคสี หมู่ 5 ต้าบลไคสี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองดินค้า หมู่ 6 ต้าบลโนนสว่าง -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองตะไก้ หมู่ 7 ต้าบลโป่งเปือย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

38 โครงการก่อสร้างถนน para soil cement เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 5,030 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต้าบลโนนสว่าง  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวง 212 ต้าบลหอค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 6,700 เมตร 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองเข็ง(เส้นหน้าโรงเรียนหนองเข็ง) - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ล้าห้วยคลอง ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

40 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 6,700 เมตร 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองเข็ง(เส้นหน้าโรงเรียนหนองเข็ง) - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ล้าห้วยคลอง ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

41 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 6,700 เมตร 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี หมู่ 4 - บ้านหนองดินค้า หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ
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42 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 6,250 เมตร 3,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต้าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทยเจริญ หมู่ 11 ต้าบลหอค้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

43 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี หมู่ 4 - บ้านพรนิยม หมู่ 9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

44 โครงการเสริมผิวแอสฟัสลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร 1,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนปอ หมู่ 5 - บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(คสล.)สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเซกา

46 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แอสฟัสลล์ติกคอนกรีต(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
Overlay )บก.3112 สายโคกกลาง - ถ ้าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ช่วงบ้านถ ้าเจริญ หมู่ 1 ต้าบลถ ้าเจริญ - 
บ้านห้วยสะอาด หมู่ 4 ต้าบลถ ้าเจริญ)
อ้าเภอโซ่พิสัย
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47 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แอสฟัสลล์ติกคอนกรีต(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
Overlay ) สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลถ ้าเจริญ - บ้านเหล่าทอง หมู่ 4 
ต้าบลเหล่าทอง อ้าเภอโซ่พิสัย

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนยาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต้าบลปากคาด -บ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกและ ท่อเหล่ียม ขนาด 3 ช่อง 485,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านพรนิยม หมู่ 9 ต้าบลโนนสว่าง ป้องกันน ้าท่วม 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ แบบมาตรฐานงานทาง ท่ีได้
จังหวัดบึงกาฬ ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรฐาน

50 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกและ ท่อเหล่ียม ขนาด 3 ช่อง 485,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
ล้าห้วยเกีย บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ต้าบลศรีชมภู ป้องกันน ้าท่วม 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านถ ้าเจริญ หมู่ 1 ต้าบลถ ้าเจริญ แบบมาตรฐานงานทาง ท่ีได้
อ้าเภอโซ่พิสัย ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรฐาน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.1-0004 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองเด่ินทุ่ง หมู่ 3 ต้าบลหนองเด่ิน - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาจาน หมู่ 4 ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

อบจ.บึงกาฬ 
52 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,000 เมตร 1,933,333 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บ้านห้วยเดือนห้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 7 ต้าบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
หมู่ 7 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด อบจ.บึงกาฬ 
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53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปทุมรัตน์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองแวง หมู่ 2 ต้าบลถ ้าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย อบจ.บึงกาฬ 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ศรีชมภู เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลป่าแฝก อ้าเภอพรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา หมู่ 12 ต้าบลป่งไฮ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ้าเภอเซกา อบจ.บึงกาฬ 

55 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.4505 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,500 เมตร 2,450,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay )บ้านเหล่าทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 4 ต้าบลเหล่าทอง - บ้านโนนสวาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
หมู่ 3 ต้าบลถ ้าเจริญ อ้าเภอโซ่พิสัย 

56 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.ถ.1-0019 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1,233,333 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บ้านทองหลาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 7 ต้าบลเหล่าทอง อ้าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.1-0001 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ้าบอน หมู่ 6 ต้าบลเหล่าทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองโด หมู่ 6 ต้าบลค้าแก้ว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.1-0018 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านคลองทิพย์ หมู่ 2 ต้าบลเหล่าทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ 2 ต้าบลหนองพันทา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย 
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59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าไร่ หมู่ 8 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต้าบลหนองพันทา - บ้านโนนป่าปาก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลบัวตูม อ้าเภอโซ่พิสัย  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร 3,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลหนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลบัวตูม อ้าเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึกเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2ต้าบลหนองพันทา อ้าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ต้าบลสมสนุก ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอปากคาด

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร 166,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยลึก หมู่ 1 ต้าบลหนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านยางชุม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
ต้าบลนาทับไฮ อ้าเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร 166,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยลึก หมู่ 1 ต้าบลหนองพันทา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนป่าบาก หมู่ 6 ต้าบลบัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร 166,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพนทอง หมู่ 3 ต้าบลหนองพันทา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนป่าบาก หมู่ 6 ต้าบลบัวตูม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย
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65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ้าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต้าบลเหล่าทอง - บ้านโนนสะแบง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค้าแวง  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลค้าแก้ว - บ้านซ้าบอน หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลเหล่าทอง อ้าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยทราย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลโซ่ - บ้านหนองนาดี หมู่ 8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลบัวตูม อ้าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่  12 ต้าบลบัวตูม อ้าเภอโซพิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค้าไผ่ หมู่ 3 ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอโซพิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรทวี หมู่ 3 ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกระแช หมู่ 12 ต้าบลถ ้าเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาวงสุ่ม หมู่ 1 ต้าบลค้าแก้ว ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย 
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71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ต้าบลศรีชมภู - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านถ ้าเจริญ หมู่ 1 ต้าบลถ ้าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอโซ่พิสัย 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ค้าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรทวี หมู่ 3 ต้าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกกระแซ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลถ ้าเจริญ - บ้านนาวงสุ่ม หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 15 ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 9 ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนงาม หมู่ 15 ต้าบล ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอโซ่พิสัย - บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 9  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต้าบลศรีชมภู - บ้านถ ้าเจริญ หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลถ ้าเจริญ อ้าเภอโซพิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนงาม บ้านไคสี หมู่ 5 ต้าบลไคสี - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 ต้าบลโนนสว่าง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  
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78 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ห้วยค้าผิด เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านนาเหว่อ หมู่ 2 ต้าบลบัวตูม อ้าเภอโซ่พิสัย 1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

เกษตรอย่างเพียงพอ
79 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยเหว่อ เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต้าบลบัวตูม 1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอโซพิสัย เกษตรอย่างเพียงพอ

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านโนนวิทยา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 14 ต้าบลบัวตูม - บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 900,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ 5 ต้าบลบ้านต้อง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา พร้อมวางท่อระบายน ้าขนาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
ท่อ 1.00 x 1.00 เมตร 13 ท่อน/แถว

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ต้าบลท่ากกแดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่างาม หมู่ 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวแดง หมู่ 6 ต้าบลท่ากกแดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา - บ้านหนองจิก หมู่ 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา 

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่ากกแดง หมู่ 1 ต้าบลท่ากกแดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านผาศักด์ิ หมู่ 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร
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85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านท่ากก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แดงเหนือ หมู่ 11 ต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาค้าน้อย หมู่ 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวแดง หมู่ 6 ต้าบลท่ากกแดง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจิก หมู่ 6 ต้าบลหนองทุ่ม ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเซกา

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่างาม หมู่ 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่ากกแดง หมู่ 1 ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านผาศัก หมู่ 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านท่ากก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
แดงเหนือ หมู่ 11 ต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 4,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงากฬ - บ้านน้อยนาค้า หมู่ 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลค้าตากล้า อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค้าบอน  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต้าบลน ้าจั น อ้าเภอเซกา - บ้านนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

91 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านนาแสง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 855,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมขึ น ทรัพย์สิน
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92 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 550,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านศรีวิไลพัฒนา  หมู่ 12 ต้าบลศรีวิไล  1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล  

93 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านนาแสง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 400,000 สะพานไม้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ 1 แห่ง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

94 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ ข้ามห้วยค้าใหญ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 300,000 สะพานไม้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอู่ค้า หมู่ 7 ต้าบลศรีวิไล อ้าเภอศริวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ 1 แห่ง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสิงห์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต้าบลนาสิงห์ - บ้านศรีวิไล หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 2,500 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลศรีวิไล อ้าเภอศรีวิไล ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
96 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือป้องกันน ้าท่วมและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 900,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน ้าได้สะดวก กองช่าง

(ล้าห้วยทราย) บ้านห้วยลึก หมู่ 3 ระบายน ้าได้สะดวก เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลชุมภูพร อ้าเภอศรีวิไล - บ้านใหม่ศรีชมภู
หมู่ 1 ต้าบลป่าแฝก อ้าเภอพรเจริญ 

97 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.2005 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 816,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บ้านศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต้าบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล 
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98 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. น ้าห้วยฮี เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง
ตอนล่าง บ้านศรีวิไลพัฒนา หมู่ 12 ต้าบลศรีวิไล 1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล 

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาค้าแคน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาต้อง หมู่ 6 ต้าบลชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค้าแคนพัฒนา หมู่ 6 ต้าบลนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล - บ้านดอนเสียด หมู่ 3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเซกา 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค้าแคนพัฒนา หมู่ 6 ต้าบลนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล - บ้านค้าภู หมู่ 5 ต้าบลชัยพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาค้าแคน หมู่ 3 ต้าบลนาแสง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสะแบง หมู่ 1 ต้าบลนาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอศรีวิไล 

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 8,000 เมตร 800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาสะแบง หมู่ 1 ต้าบลนาสะแบง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค้าแคน หมู่ 3 ต้าบลนาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอศรีวิไล
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104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวงาม หมู่ 5 ต้าบลนาสะแบง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 12,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้าน โคกส้าราญสามัคคี หมู่ 8 ต้าบลชุมภูพร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ้าเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ

105 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. น ้าห้วยฮี เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน ้าล้น มีฝายน ้าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านศรีวิไลสามัคคี หมู่ 3 ต้าบลศรีวิไล 1 แห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

106 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 6,200,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ 4 ต าบลค านาดี  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน ทรัพย์สิน

107 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านห้วยสามแบ่ง เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 550,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ 6 ต าบลค านาดี  1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

108 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านดอนแก้ว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 990,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
หมู่ 5 ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ท่ีได้
มาตรฐาน

109 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ เสริมผิวกว้าง 8 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
พร้อมขยายไหล่ทางสาย บก. 2147 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,500 เมตรหนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไคสี หมู่ 5 ต าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ขยายไหล่ข้างละ 1.50 เมตร ทรัพย์สิน
หมู่ 1 ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ   ยาว 581 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
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110 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 495,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ 4 ต าบลค านาดี  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ท่ีได้

มาตรฐาน
111 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วยหินชวา เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 550,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง

บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ 6 ต าบลค านาดี  1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

112 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วยผ้ึงตอนกลาง เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 990,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านชมภูทอง หมู่ 7 ต าบลค านาดี  1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

113 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วยผ้ึงตอนบน เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 825,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านชมภูทอง หมู่ 7 ต าบลค านาดี  1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

114 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วยผ้ึงตอนล่าง เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 660,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านชมภูทอง หมู่ 7 ต าบลค านาดี  1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

115 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชุมภูพร หมู่ 1 ต าบลค านาดี  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน ทรัพย์สิน
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116 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วยภูตอนล่าง เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,411,700 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
จ านวน 5 แห่ง บ้านชมภูทอง หมู่ 7 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค านาดี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  

117 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 2 แห่ง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 660,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
บ้านชมภูทอง หมู่ 7 อ าเภอเมืองบึงกาฬ  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ท่ีได้
มาตรฐาน

118 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 495,000 ท่อลอด มีท่ีระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
บ้านหนองนาแซง ต าบลวิศิษฐ์ - ระบายน้ าได้สะดวก เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
บ้านแสนประเสริฐ ต าบลบึงกาฬ ท่ีได้
อ าเภอเมืองบึงกาฬ มาตรฐาน

119 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข.2527 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(ล าห้วยดอกไม้) บ้านหนองนาแซง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 1 แห่ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ - บ้านแสนประเสริฐ ฤดูแล้ง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 4,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ต าบลโป่งเปือย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนแพง ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาสวรรค์ หมู่ 1 ต าบลนาสวรรค์  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนจ าปา หมู่ 6 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
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122 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 1000 เมตร 2,325,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต าบลวิศิษฐ์ - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนไทรทอง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต าบลโคกก่อง - บ้านดอนยม หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต าบลวิศิษฐ์ - บ้านดอนยม หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ต าบลบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

126 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ต าบลบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ พร้อมลงท่อ 100x100 จ านวน 2 จุด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 2 ต าบลโนนสมูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านท่าสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนศิลา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค าหม่ืน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้าน โนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต าบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอาฮง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศิริพร เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

133 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านค าแพง หมู่ 10 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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134 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร 400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

135 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนยม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 5,000 เมตร 600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต าบลไคสี - บ้านนาสุขสันต์ หมู่ 12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์  อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

136 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค าหม่ืน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต าบลไคสี - บ้านหนองดินด า หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

137 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 6,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 9 ต าบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

138 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนศิลา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 4,000 เมตร 6,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ต าบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

139 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านค าแสน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 4,000 เมตร 6,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต าบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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140 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชัยบาดาล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร 6,600,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง - บ้านหอค า หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

141 โครงการเสริมผิวแอสฟัลล์คอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 2,940,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหอค า หมู่ 1 ต าบลหอค า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

142 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 6,000 เมตร 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
2147 หมู่ 7 ต าบลโนนสว่าง - บ้านไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 5 ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

143 โครงการเสริมผิวแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร 2,352,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านไทยเจริญ เมตร 11 ต าบลหอค า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

144 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองดินด า เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร 4,108,500 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 - บ้าน หนองตะไก้ หมู่ 7 ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

145 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,490 เมตร 3,253,600 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2147 บ้านโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง - บ้านไคสี หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
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146 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร 6,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ทางหลวง 212 ต าบลหอค า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

147 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร 11,055,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองเข็ง หมู่ 3 ต าบลหอค า - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

148 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร 8,754,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี หมู่ 4 - บ้านหนองดินด า หมู่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

149 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร 1,633,333 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาดี หมู่ 4 - บ้านพรนิยม หมู่ 9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

150 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร 2,662,333 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านชัยบาดาล หมู่ 2 ต าบลโนนสว่าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทยเจริญ หมู่ 11 ต าบล หอค า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ

151 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร 1,110,667 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนปอ หมู่ 5 - บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม ครั งท่ี 3 พ.ศ.2562



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

152 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.4070 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) บ้านค าบอน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา - ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
บ้านนาค าแคน หมู่ 3 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล

153 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 825,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ห้วยภูตอนล่าง ต าบลค านาดี 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ

154 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ห้วยผ้ึงตอนกลาง ต าบลค านาดี 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ

155 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 660,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ห้วยผ้ึงตอนล่าง ต าบลค านาดี 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ

156 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ห้วยฮ้ี ต าบลค านาดี 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปรารถนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 2 ต้าบลป่าแฝก อ้าเภอพรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนตาผา หมู่ 12 ต้าบลป่งไฮ อ้าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเซกาเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 14 ต้าบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

รวม 158 โครงการ - - 430,696,133 - - 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม ครั งท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 1014 บ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.600 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2037 บ้านห้วยไม้ซอด - บ้านนาก้ัง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 9.950 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2038 บ้านดงบังใต้ - บ้านโป่งไฮ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.844 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2036 บ้านนางดงน้อย - บ้านคลองเค็ม ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3.217 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3115 บ้านนาเจริญ อ าเภอเมือง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 11.633 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2053 ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.830 (กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านวังยาว อ าเภอพรเจริญ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3098 บ้านเหล่าคาม - บ้านดอนเสียด ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 12.448(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

8 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2035 บ้านห้วยผักขะ - บ้านโคกกระแซ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 9.290(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3011 บ้านเหล่าคาม - บ้านโคกโขง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 13.495(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 1012 บ้านแสงสาคร - บ้านท่าเชียงเครือ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.240(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2027 บ้านท่าเชียงเครือ - บ้านใหม่สามัคคี ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 8.635(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3036 บ้านโสกก่าม อ าเภอเซกา - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 13.620(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 1016 บ้านบ่อพนา - บ้านโนนสวนปอ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3.600(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3057 บ้านโนนหนามแท่ง - บ้านโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 2.325(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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          1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

15 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 4070 บ้านค าบอน - บ้านนาค าแคน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 8.675(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2005 บ้านศรีวิไล - บ้านนาแสง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 14.145(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

17 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2029 บ้านทุ่งสว่าง - บ้านศรีมงคล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 9.631(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3118 บ้านชมภูทอง - บ้านศรีวิไล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 8.935(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

19 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 1015 บ้านดงเกษม - บ้านค าบอน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 7.000(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3043 บ้านทองสาย - บ้านโนนสา ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 11.913(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3113 บ้านนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 4.750(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3114 บ้านหนองตอ - บ้านชมภูทอง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 14.560(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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23 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3217 บ้านแสนส าราญ - บ้านห้วยกกต้อง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 5.525(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3032 บ้านบูรพา - บ้านโคกกระแช ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 19.200(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2144 บ้านดอนอุดม - บ้านนาสวรรค์ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.500(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2147 บ้านไคสี - บ้านโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 5.500(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2049 บ้านนาป่าน อ าเภอเมืองบึงกาฬ - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 9.635(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าไผ่ อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3058 บ้านหนองพันทา - บ้านโนนอุดม ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 10.485(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 3112 บ้านโคกกลาง - บ้านถ้ าเจริญ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 5.260(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2149 บ้านซ าบอน - บ้านโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 5.457(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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31 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 4505 บ้านเหล่าทอง - บ้านโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 1.000(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก 2047 แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 7.094(กม.) มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนอุดม อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0011 บ้านท่าไคร้ - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดงหมากยาง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-1007 บ้านโนนชัยศรี - บ้านไร่ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 1,580 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

35 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0005 บ้านดาลบังบด - บ้านศรีสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0010 บ้านโนนส าราญ  - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,500 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนชัยศรี อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0008 บ้านดงบังใต้  - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,500 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนทรายทอง อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0002 บ้านหนองเด่ินทุ่ง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,200 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านบุ่งคล้ากลาง อ าเภอบุ่งคล้า เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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39 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0003 บ้านส้มโฮง - บ้านบุ่งคล้ากลาง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 4,700 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0004 บ้านหนองเด่ินทุ่ง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,500 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาจาน  อ าเภอบุ่งคล้า เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

41 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0013 บ้านโคกกว้าง - บ้านโนนสา ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 7,900 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0012 บ้านโพธ์ิหมากแข้ง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 1,100 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนกลาง อ าเภอบึงโขงหลง เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0023 บ้านศรีอุดม - บ้านศรีเจริญ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6,470 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

44 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0016 บ้านปรารถนาดี - บ้านโนน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6,460 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0020 บ้านน้อยพัฒนา - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 6,470 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองลาด อ าเภอพรเจริญ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0021 บ้านโนน - บ้านแก้วสมบูรณ์ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,800 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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47 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0022 บ้านวังยาว - บ้านตาลเด่ียว ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 4,460 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

48 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0015 บ้านนาทราย - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 2,250 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ อ าเภอศรีวิไล เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0014 บ้านหนองจันทร์ อ าเภอศรีวิไล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 4,460 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนจ าปา อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

50 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0018 บ้านคลองทิพย์ - บ้านห้วยลึก ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 2,250 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0001 บ้านซ าบอน - บ้านหนองโด ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 8,000 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0017 บ้านโคกกลาง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 3,640 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านข้ีเหล็กน้อย อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0019 บ้านทองหลาง อ าเภอโซ่พิสัย - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 9,200 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแวงใน อ าเภอปากคาด เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก.ถ 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 4,100 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าบอน อ าเภอเซกา เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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55 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองหลาง หมู่ 7 ต าบลเหล่าทอง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด

56 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านซ าบอน หมู่ 6 ต าบลเหล่าทอง - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสะแบง หมู่ 2 ต าบลค าแก้ว เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
อ าเภอโซ่พิสัย

57 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองหลาง หมู่ 7 ต าบลเหล่าทอง  - ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโซ่ (คุ้มดอนแดง) หมู่ 1 ต.โซ่ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
อ าเภอโซ่พิสัย

58 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บริเวณหน้าโรงเรียนโสกก่ามวิทยา ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน

59 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนาป่าน เพ่ือการสัญจรของประชาชน จ านวน 30 จุด 1,000,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน

60 ติดต้ังไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าคาม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 10 ต้น 300,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ลดการก่อเหตุอาชญากรรม

36

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

61 ติดต้ังไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 10 ต้น 300,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
62 ติดต้ังไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนบ้านค าบอน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 10 ต้น 300,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
63 ติดต้ังไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนโสกก่ามวิทยา เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน จ านวน 14 ต้น 500,000 มีระบบไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง

และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ท่ีได้มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
64 ติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟกระพริบบริเวณจุดเส่ียง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสว่าง 7 ต้น 500,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง

บนถนน บ้านห้วยไม้ซอด - บ้านนาก้ัง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ 8 ต้น มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
บก.2037 อ าเภอปากคาด เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
65 ติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟกระพริบบริเวณจุดเส่ียง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสว่าง 7 ต้น 500,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง

บนถนน บ้านทองสาย - บ้านโนนสา เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ 8 ต้น มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
บก.3034 อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
66 ติดต้ังไฟส่องสว่าง สายบ้านนาป่าน ม. 4 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 300,000 มีไฟฟ้าท่ีได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง

ต าบลวิศิษฐ์ - บ้านห้วยสาวยอดเทวกุล หมู่ 6 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ มาตรฐาน ในการสัญจรในยามค่ าคืน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ

ลดการก่อเหตุอาชญากรรม
รวม 66 โครงการ - - 289,200,000 - - 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02

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

1 โครงการขุดลอกห้วยอังฮ้า เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านโนนทรายทอง หมู่ 10 ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด เพียงพอ

2 โครงการขุดลอกห้วยไร่ บ้านโป่งไฮ เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 5 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยอ่างตอนบน เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
(ช่วงฝายท้านบดิน)บ้านศรีสุขพัฒนา ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด เพียงพอ

4 โครงการขุดลอกล้าห้วยเกวียนหัก เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
(ต้าแหน่งสามหนองช่วงท่ี 1)บ้านสมสนุก ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 4 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด เพียงพอ

5 โครงการขุดลอกล้าห้วยคลอง(ช่วงท่ี 1) เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ 6 ต้าบลสมสนุก ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

6 โครงการขุดลอกล้าห้วยน้้าบุ้น(ช่วงท่ี 1) เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านสมสนุก หมู่ 4 ต้าบลสมสนุก ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



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

7 โครงการขุดลอกล้าห้วยอ่างตอนบน เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
(ช่วงระยะล้าห้วย)บ้านศรีสุขพัฒนา ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 6 ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด เพียงพอ

8 โครงการขุดลอกล้าห้วยโสกหมู เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ต้าบลสมสนุก ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

9 โครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ 8 เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

10 โครงการขุดลอกห้วยโสกแฝก หมู่ 10 เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
ต้าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ้าเภอบึงโขงหลง ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

11 โครงการขุดลอกห้วยจีล่อ เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านท่าดอกค้าเหนือ หมู่ 9 ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง เพียงพอ

12 โครงการขุดลอกห้วยเชียงค้า เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านฝอยลม หมู่ 7 ต้าบลท่าดอกค้า ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

13 โครงการขุดลอกหนองซุ่ง หมู่ 5 เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

14 โครงการขุดลอกหนองห้วยซอด หมู่ 5 เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ
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      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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15 โครงการขุดลอกล้าห้วยก้านเหลือง เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 9 ต้าบลนาแสง อ้าเภอศรีวิไล ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

16 โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านสมพร เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลโคกกว้าง อ้าเภอบุ่งคล้า ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

17 โครงการขุดลอกหนองนกเค้า เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ 8 ต้าบลโคกกว้าง ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

18 โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านซ้าบอน เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

19 โครงการขุดลอกหนองเทา เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านสามพาดพัฒนา หมู่ 13 ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด เพียงพอ

20 โครงการขุดลอกล้าห้วยผ้ึง(ตอนล่าง) เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
บ้านพรนิยม หมู่ 9 ต้าบลโนนสว่าง ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

21 โครงการขุดลอกล้าห้วยอาฮง เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 1,6,7,9 ต้าบลโนนสว่าง ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

22 โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านค้าหม่ืน เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ เน้ือท่ีประมาณ 20 ไร่ 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลไคสี ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ
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23 โครงการขุดลอกหนองดินแดง บ้านค้าหม่ืน เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลไคสี ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

24 โครงการขุดลอกหนองเรือ บ้านท่าสะอาด เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 1 ต้าบลไคสี ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

25 โครงการขุดลอกหนองเมียง บ้านโนนแพง เพ่ือให้น้้าท่ีต้ืนเขินได้รับการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า มีแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือท้า กองช่าง
หมู่ 9 ต้าบลไคสี ขุดลอกและประชาชนมีน้้าใช้ ท่ีได้มาตรฐาน การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

26 โครงการชุดลอกห้วยนาขาม บ้านชุมภูทอง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,700,000 แหล่งน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่1 ต้าบลชุมภูทอง อ้าเภอศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ 1 การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ แห่ง เกษตรอย่างเพียงพอ

27 ขุดลอกหนองจันทร์และปรับภูมิทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ กองช่าง
บ้าน หนองจันทร์ หมู่ 5 ต้าบลศริวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ 1 การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ แห่ง เกษตรอย่างเพียงพอ

28 โครงการขุดลอกหนองนาแซง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,700,000 แหล่งน้้า มีท่ีระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ 1 ประชาชนมีน้้าเพ่ือการ อบจ.บึงกาฬ

เกษตรอย่างเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

29 โครงการขุดลอกหนองเม่ียง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ส้าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่าง
บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ต้าบลศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
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30 โครงกำรขุดลอกคลองส่งน ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,000,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง
บ้ำนบึงกำฬกลำง หมู่1 - บ้ำนบึงสวรรค์ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
หมู่ 8 ต้ำบลบึงกำฬ อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ
จังหวัดบึงกำฬ กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ

31 โครงกำรขุดลอกหนองทำมเพ่ือกับเก็บน ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,000,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง
กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
32 โครงกำรชุดลอกสระแสงสว่ำง เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,000,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง

(ตรงข้ำมกำรไฟฟ้ำ) บ้ำนแสนส้ำรำญ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
หมู่ 10 ต้ำบลบึงกำฬ อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ
จังหวัดบึงกำฬ กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ

33 โครงกำรชุดลอกล้ำห้วยผึ ง(ตอนล่ำง) เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ กองช่ำง
บ้ำนพรนิยม หมู่ 9 ต้ำบลโนนสว่ำง กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 กำร อุปโภค บริโภค และกำร อบจ.บึงกำฬ
อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง เกษตรอย่ำงเพียงพอ

34 โครงกำรขุดลอกหนองหัวขัว บ้ำนแสนส้ำรำญ เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง
หมู่ 10 ต้ำบลบึงกำฬ อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
35 โครงกำรขุดลอกห้วยหนองยำว เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง

บ้ำนแสนส้ำรำญ หมู่ 10 ต้ำบลบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ
จังหวัดบึงกำฬ กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
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      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



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

36 โครงกำรชุดลอกหนองหวำย บ้ำนค้ำหม่ืน เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 มีถนนท่ีได้ ประชำชนสะดวกในกำรสัญจร กองช่ำง
หมู่ 7 ต้ำบลไคสี อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร มำตรฐำน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ ทรัพย์สิน

37 โครงกำรชุดลอกหนองดินแดง บ้ำนค้ำหม่ืน เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง
หมู่ 7 ต้ำบลไคสี อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
38 โครงกำรชุดลอกหนองเรือ บ้ำนท่ำสะอำด เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง

หมู่ 1 ต้ำบลไคสี อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

กำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
39 โครงกำรชุดลอกหนองเมือง บ้ำนโนนแพง เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ กองช่ำง

หมู่ 9 ต้ำบลไคสี อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 กำร อุปโภค บริโภค และกำร อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง เกษตรอย่ำงเพียงพอ

40 โครงกำรชุดลอกล้ำห้วยอำฮง เพ่ือให้ประชำชนมีน ้ำไว้ใช้ส้ำหรับ ตำมแบบแปลน อบจ.บึงกำฬ 1,700,000 แหล่งน ้ำ มีท่ีระบำยน ้ำได้สะดวก กองช่ำง
ต้ำบลโนนสว่ำง อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ กำร อุปโภค บริโภค และกำร 1 ประชำชนมีน ้ำเพ่ือกำร อบจ.บึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ เกษตรอย่ำงเพียงพอ แห่ง อุปโภค บริโภค และ

รวม 40 โครงการ - - 58,900,000 - - 
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      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02

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

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม จัดจ้างครูผู้สอนด้านกีฬาท่ีมี 800,000 ผลการ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนเลิดสิน
สู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานหลักสูตร ความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ปฏิบัติงาน หลักสูตร พัฒนาตนเองได้

จ านวน 3 อัตรา   ของครูผู้สอน เต็มศักยภาพ สามารถประกอบ
จ้างครูผู้สอนด้านดนตรี อาชีพได้

ท่ีมีความ จ านวน 1 อัตรา 
จัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน
2 โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ นักเรียนทุกคนได้รับการ 305,000 หลักสูตร นักเรียนได้รับการพัฒนาศักย โรงเรียน

การเรียนคณิตศาสตร์ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนและ พัฒนาศักยภาพทาง สถานศึกษา ภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ บ้านบึงกาฬ
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ ให้สูงข้ึน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เรียนรู้คณิต ทางการเรียนสูงข้ึนและมี
ศาสตร์เหมาะ มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
สมสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา

3 โครงการจัดหาส่ือตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี เพ่ือจัดซ้ือส่ือตามแนวคิด เด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชน 200,000 นักเรียน พลเมืองของจังหวัดบึงกาฬมี โรงเรียนชุมชน
มอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการจัด บ้านโคกอุดม จ านวน 77 คน โรงเรียนชุมชน ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก บ้านโคกอุดม
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มี ได้รับส่ืออุปกรณ์ตามแนว บ้านโคกอุดม
ประสิทธิภาพ คิดมอนเตสซอร่ี ได้รับส่ือ

มอนเตสซอร่ี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



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

4 โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพ่ือเกิดการเรียนรู้ มีความคิดริ นักเรียนระดับช้ันมธยมศึกษา 40,000 นักเรียน ท าให้มีรายได้เสริมระหว่าง อบจ.บึงกาฬ
1 ผลิตภัณฑ์ เร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน ามา ปีท่ี 1 - 3 มีความสามารถ เรียนและเป็นพ้ืนฐานในการ กองการศึกษา

ประดิษฐ์เป็นส่ิงแปลกใหม่ต่อไป จ านวน 70 คน ประดิษฐ์เป็น เตรียมตัวสู่อาชีพ โรงเรียน
ส่ิงแปลกใหม่ บ้านนาสะแบง

5 โครงการจัดหาครูผู้สอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ครูผู้สอนท่ีมี 108,000 ผู้เรียน โรงเรียนมีครูและบุคลากร อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน เต็มศักยภาพตามมาตรฐานด้าน ความเช่ียวชาญในสาขา มีผลสัมฤทธ์ิ เพียงพอต่อการบริหาร กองการศึกษา

คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะ ภาษาไทย จ านวน 1 คน อยู่ในระดับดี จัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน
อันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป มีประสิทธิภาพ บ้านนาสะแบง
การศึกษา คุ้มค่า

รวม 5 โครงการ - - 1,453,000 - - 
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วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา
          2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ
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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 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือให้การข่วยเหลือประชาชน ประชาชน 300,000 ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของ กองช่าง
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผู้ประสบภัย ประชาชนภายในจังหวัด อบจ.บึงกาฬ

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ การช่วยเหลือบรรเทาความ พิบัติกรณี บึงกาฬ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน เดือดร้อนของประชาชน ฉุกเฉิน 
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ ผู้ประสบภัยได้ ได้รับการ
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือ
พ.ศ.2556

2 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบออฟกริด เพ่ือลดค่าพลังงานไฟฟ้าในส านักงาน ก าลังการผลิตไฟฟ้าใช้งาน 500,000 ค่าพลังงานไฟฟ้า ลดพลังงานไฟฟ้าในส านักงาน กองช่าง
ขนาด 5 KWในส านักงาน ขนาด 5 KW ได้ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อองค์กร อบจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

3 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบออฟกริด เพ่ือลดค่าพลังงานไฟฟ้าในสถานีขนส่ง ก าลังการผลิตไฟฟ้าใช้งาน 500,000 ค่าพลังงานไฟฟ้า ลดพลังงานไฟฟ้าในสถานีขนส่ง กองช่าง
ขนาด 5 KWในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนาด 5 KW ได้ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อองค์กร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

4 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบออฟกริด เพ่ือลดค่าพลังงานไฟฟ้าในส านักงาน ก าลังการผลิตไฟฟ้าใช้งาน 500,000 ค่าพลังงานไฟฟ้า ลดค่าพลังงานไฟฟ้าในศูนย์บริการนักท่องเท่ียว กองช่าง
ขนาด 5 KW ในศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ขนาด 5 KW ได้ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อองค์กร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

รวม 4 โครงการ - - 1,800,000 - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02

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

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าชุมชน 1.เพ่ือให้มีสถานท่ีเล่นกีฬาและ ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน 2,000,000 สนามกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
3 หมู่บ้าน ออกก าลังกายของชุมชนแต่ละ 1.บ้านโนนสูง ได้มาตรฐาน พาลนามัยดีข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา อ าเภออย่างเพียงพอ 2.บ้านโนนสูงเหนือ ครบทุก

2.เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย 3.บ้านสุขสมบูรณ์ อ าเภอ
ท่ีมีคุณภาพ

รวม 1 โครงการ - - 2,000,000 - - 
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.02/1

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 9,024,000 ถนน คสล. ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคม กองช่าง
(คสล.)เส้นโนนสะแบง หมู่ 2 (ต าบลค าแก้ว) - การคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,760 เมตร จ านวน สะดวกรวดเร็วและได้ใช้ หน่วยงาน
ซ าบอน หมู่ 6 (ต าบลเหล่าทอง) หนา 0.15 เมตร 1 สาย ถนนท่ีได้มาตรฐาน(ผ่าน อ่ืนๆท่ี

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ) สนับสนุน

18,800 ตารางเมตร
2 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 9,120,000 ถนน คสล. ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคม กองช่าง

เส้นโนนสามัคคี หมู่ 12 (ต าบลค าแก้ว) - การคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,800 เมตร จ านวน สะดวกรวดเร็วและได้ใช้ หน่วยงาน
ซ าบอน หมู่ 6 (ต าบลเหล่าทอง) หนา 0.15 เมตร 1 สาย ถนนท่ีได้มาตรฐาน(ผ่าน อ่ืนๆท่ี

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ) สนับสนุน

19,000 ตารางเมตร
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่ออองเป็นสถานท่ี เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ สถานท่ีท่องเท่ียว 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สถานท่ี ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

ท่องเท่ียว หมู่ 4 บ้านดอนเสียด ต าบลค าแก้ว เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 1 แห่ง ท่องเท่ียว จากสถานท่ีท่องเท่ียว หน่วยงาน
อ าเภอโซ่พิสัย จ านวน เศรษฐกิจในต าบลจะดีข้ึน อ่ืนๆท่ี

1 แห่ง สภาพทางการเงินท่ีคล่องตัว สนับสนุน

รวม 3 โครงการ - - 12,524,000 12,620,000 3,500,000 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลค าแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



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

1 โครงการขุดลอกหนองบ่อออง หมู่ 4 เพ่ือให้มีความจุในการกักเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระยะทาง บ่อน้ าได้รับการขุดลอก กองช่าง
บ้านดอนเสียด ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย เพ่ิมข้ึน ขนาดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีขุดลอก สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ท้ังปี หน่วยงาน

(ผ่านการประชุมประชาคม อ่ืนๆท่ี
หมู่ 1 - 13) สนับสนุน

รวม 1 โครงการ - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
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          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.03

แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๑ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ถังผสม,เร่ง,บ่น และเก็บ 1,600,000 1,600,000 ส านักปลัด
จัดซ้ือถังน้ ายางส าหรับผลิต Latex Compound อบจ.บึงกาฬ
Latex Compound โครงสร้างหลักท่ีสัมผัสน้ ายาง

ผลิตด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 
304 ประมาณ 388 ซม. 
ความจุประมาณ 50,000 ลิตร 
มีปลอกพร้อมครีบส าหรับระบาย
ความร้อนเพ่ือปรับอุณภูมิ
ของยางสูงประมาณ 300 ซม. 
และมอเตอร์ขับในกวนขนาด
ประมาณ 7.5 w. ท่ีความเร็ว
รอบประมาณ 128 รอบ/นาที 
พร้อมใบกวนจ านวน 1 ใบ และ
อินเวอร์พร้อมตู้ควบคุมความเร็ว
ใบกวน
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ท่ี
งบประมาณ

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๒ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ส านักปลัด
อุปกรณ์ในโรงงาน อบจ.บึงกาฬ
2.1 จัดซ้ือถังขนาด 50 QM จ านวน 3 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 388 ซม. 4,800,000 4,800,000 

หนา 4.4 มม. ติดต้ังใบกวน
128 RPM 10 แรงม้า พร้อม
อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ
และเส้ือชุดหล่อเย็น/ร้อน ปรับ
และควบคุมอุณภูมิ จ านวน 3 ชุด
ชุดละ 1,600,000 บาท

2.2 จัดซ้ือถังเตรียมสารเคมี 2.5 QM ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 145 ซม. 400000 400000
หนา 4.5 มม. จ านวน 2 ใบๆละ
200,000 บาท

2.3 จัดซ้ือเคร่ืองผสม ชนิด Saw mill ขนาด 10 แรงม้า  650,000 650,000 

2.4 จัดซ้ือเคร่ืองบดสารเคมีแนวนอน ขนาด 55 ลิตร 1,500,000 1,500,000 

2.5 จัดซ้ือถังขนาดเล็กส าหรับ จ านวน 10 ใบๆละ 80,000 800,000 800,000 
เตรียมสารเคมี
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๓ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ส านักปลัด
อุปกรณ์ช่วยผลิต อบจ.บึงกาฬ
3.1 จัดซ้ือเคร่ืองก าหนดไอน้ า (boiler) แรงดันต่ าขนาด 0.5 ตัน 1,300,000 1,300,000 

3.2 จัดซ้ืออุปกรณ์ท าน้ าซอร์ฟ และน้ า RO อุปกรณ์ท าน้ าซอร์ฟ และน้ า RO 420,000 420,000
ราคา 350,000 บาท 
รวมค่าติดต้ัง

3.3 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น ขนาด 1 ตัน 300,000 300,000 
ราคา 250,000 บาท 
รวมค่าติดต้ัง

3.4 จัดซ้ือป๊ัมลม ป้ัมลม 200,000 200,000 

3.5 จัดซ้ือป๊ัมไดอะเฟรม จ านวน 6 ตัว ราคา ตัวๆละ 300,000 300,000 
50,000 บาท

3.6 จัดซ้ือท่อและสายอ่ืนๆ ท่อและสายอ่ืนๆ 200,000 200,000 
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๔ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ส านักปลัด
อุปกรณ์ Lap และอุปกรณ์ส านักงาน อบจ.บึงกาฬ
4.1 จัดซ้ือตู้อบ ตู้อบ MEMMERT OVEN UN 55 50,000 50,000 

พร้อมช้ันสแตนเลส 1 ช้ัน

4.2 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง เคร่ืองวัดความเป็นกรด - ด่าง 50,000 50,000 
S220-KIT Seven compact 
pH/lon

4.3 จัดซ้ือ Brokfield Viscometer Brokfield Viscometer 200,000 200,000 
RVDVI+ RVDVI+

4.4 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังอิเล็กทรอนิคส์ เคร่ืองช่ังอิเล็กทรอนิคส์ 210 กรัม 40,000 40,000 
ต าแหน่ง OHAUS POINEER

4.5 จัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์ขนาดอนุภาค เคร่ืองวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 2,000,000 2,000,000 

4.6 จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ส านักงาน 360,000 360,000 

รวม 15,170,000 15,170,000 - 
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



ผ.03

แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซ้ือชุดด้ำน้้ำพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ 210,000 210,000 210,000 กองช่ำง
ตีนกบ,หน้ำกำกด้ำน้้ำ,ถังอำกำศ อบจ.บึงกำฬ
อุปกรณ์ส้ำหรับหำยใจใต้น้้ำ,
อุปกรณ์ควบคุมกำรลอยตัว,
เข็มขัดตะก่ัว ฯลฯ จ้ำนวน 3 ชุด

๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์กระบะบรรทุกตอน กองช่ำง
เดียวพร้อมหลังคำบรรทุกของ อบจ.บึงกำฬ
กองช่ำง อบจ.บึงกำฬ
ขนำด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมำตร

กระบอกสูบไม่ต้่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ 1,150,000 
ก้ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ำกว่ำ 110 
กิโลวัตต์
1. แบบธรรมดำ (เคร่ืองยนต์ดีเซล)
    1) มีน้้ำหนักบรรทุกไม่ต้่ำกว่ำ 1 ตัน

    2) เป็นรถช่วงยำว 32,000 
    3) เป็นกระบะส้ำเร็จรูป
    4) เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ
2. หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
    - หลังคำอลูมิเนียมเป็นโครงหลังคำ
เหล็กคลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้ำใบคลุม
ด้ำนข้ำง ม่ีท่ีน่ังสองแถว
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ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

ท่ี
งบประมาณ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562



แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์กู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว 9,000,000 9,000,000 กองช่ำง
พร้อมอุปกรณ์ อบจ.บึงกำฬ
จ้ำนวน  1  คัน

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถสุขำเคล่ือนท่ี 10,000,000 10,000,000 กองช่ำง
จ้ำนวน 1 คัน อบจ.บึงกำฬ

รวม - - 19,210,000 20,392,000 210,000 
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562


