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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 53 51,900,000 53 51,900,000 106 103,800,000 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - 53 51,900,000 53 51,900,000 - - 106 103,800,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 48 128,902,900 47 128,770,400 2 3,780,000 97 261,453,300 
2.2 แผนงานการศึกษา 7 3,160,300 5 7,400,000 2 1,150,000 14 11,710,300 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 2,500,000 1 2,500,000 2 5,000,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - 56 134,563,200 53 138,670,400 4 4,930,000 113 278,163,600 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเท่ียว
และกีฬำ
4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563

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

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร - - 
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 - - - - 109 186,463,200 106 190,570,400 4 4,930,000 219 381,963,600 
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ปี 2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี



ผ.02

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

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
สายบ้านบึงเจริญ หมู่ 8 ต าบลบึงโขงหลง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง – บ้านไทยเสรี หมู่ 13 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ค าสมบูรณ์ หมู่ 3 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอ ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
บึงโขงหลง – บ้านไทยเสรี หมู่ 13 ต าบลเซกา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
โนนสวรรค์ หมู่ 3 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอบึงโขงหลง – บ้านบ่อพนา หมู่ 5 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
โนนสว่างเหนือ หมู่ 11 ต าบลบึงโขงหลง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง – บ้านบ่อพนา หมู่ 5 ต าบล และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
โสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



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

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
บ้านบัวโคกใต้ หมู่ 8 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ – บ้านชัยชนะ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ใหม่ภูเจริญ หมู่ 16 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโสกก่าม อ าเภอบึงโขงหลง – และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
บ้านนาตาไก้ หมู่ 2 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
โสกโพธ์ิ หมู่ 4 ต าบลบึงโขงหลง – ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแสง หมู่ 4 ต าบลท่าดอกค า และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
เทพบันดาล หมู่ 15 ต าบลบึงโขงหลง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง – บ้านโสกก่าม หมู่ 1 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
บึงเจริญ หมู่ 8 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอ ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ

บึงโขงหลง – บ้านโคกแสงทอง หมู่ 15 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ดงสว่าง หมู่ 6 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอ ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
บึงโขงหลง – บ้านดงบัง หมู่ 5 ต าบลดงบัง และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

4

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

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

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,200 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ท่าไร่ หมู่ 5 ต าบลป่งไฮ – บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,700 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
หนองไข่นก  หมู่ 17 ต าบลป่งไฮ – ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสะอาด หมู่ 1  ต าบลท่าสะอาด และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ท่าสวรรค์เหนือ หมู่ 16 ต าบลป่งไฮ – ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 3 ต าบลหนองทุ่ม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
หนองแก่งทราย หมู่ 13 ต าบลป่งไฮ ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา – บ้านหนองสิม หมู่ 9 ต าบล และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
โพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
โนนตาผา หมู่ 12 ต าบลป่งไฮ – บ้านหัวแฮต ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 3 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ท่าไร่ หมู่ 5 – แยกคอนกรีตหนองชัยวาน ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 3 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ
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17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
หนองไข่นก หมู่ 17 ต าบลป่งไฮ - ถนนลาดยาง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
โนนหนามแท่ง หมู่ 6 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
บ้านท่าสวรรค์เหนือ หมู่ 16 ต าบลป่งไฮ ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
บ้านหัวบึงสระคาม ไปวัดขันทอง ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามล าห้วย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. 4,000,000 4,000,000 มีสะพานท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ดอกไม้ บ้านแสนส าราญ หมู่ 10 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
เช่ือมบ้านนาป่าน หมู่ 4 ต าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

21 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตพร้อมเสริม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้างข้างละ 1.5 ม. 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ผิวแอสฟัลท์(โดยวิธี โอเวอร์เลย์) สายบ้านแสน ความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ยาว 3,100 ม.หนา 0.15 ม. มาตรฐาน การสัญจรและปลอดภัยใน อบจ.บึงกาฬ

ประเสริฐ หมู่ 9 ต าบลบึงกาฬ  – บ้านนาป่าน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โอเวอร์เลย์ กว้าง 8 ม. ชีวิตและทรัพย์สิน
 หมู่ 4 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ยาว 3,100 ม.หนา 0.05 ม.
จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
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22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยเรือ หมู่ 9 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านนาโด หมู่ 7 ต าบลนาทม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอนาทม จ.นครพนม

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,200,000 1,200,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านพัฒนาภิบาล หมู่ 18 ต าบลเซกา  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่าคาม หมู่ 4 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

24 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 3 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเทพมงคล หมู่ 20 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 23 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

25 โครงการท่อเหล่ียม คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 600 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ต าบลเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ 21  ต าบลเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.  ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าส าราญ หมู่ 2 ต าบลซาง อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต าบลท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภออากาศอ านวย จ.สกลนคร

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสาร หมู่ 6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลซาง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ 1 ต าบลหนองทุ่ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสันก าแพง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 7 ต าบลซาง - บ้านมงคลพัฒนา หมู่ 10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดสิมเหนือ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 4,500,000 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 13 ต าบลหนองทุ่ม  - บ้านท่าสวรรค์เหนือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 16 ต าบลป่งไฮ  อ าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจิก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านหนองแก่งทราย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 13 ต าบลป่งไฮ  อ าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม.  ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าส าราญ หมู่ 2 ต าบลซาง อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ - บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต าบลท่าก้อน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภออากาศอ านวย จ.สกลนคร

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ต าบลเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสายปัญญา หมู่ 8 ต าบลเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ต าบลบ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ 19 ต าบลเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองคล้า หมู่ 7 ต าบลน้ าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านไทยเสรี หมู่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านบึงเจริญ หมู่ 8 ต าบลบึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ 21 ต าบลเซกา  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านบึงเจริญ ม.8 ต าบลบึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยผักขะเหนือ หมู่ 22 ต าบลเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 7 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

38 โครงการปรับปรุงถนน (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
Overlay ) สายบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ 15 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 3,500 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่งไฮ - บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ 14 ต าบลศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านสรรทวี หมู่ 3 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
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40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 900,000 900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 15 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสมสนุก หมู่ 4 ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนงาม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 15 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านทุ่งรวงทอง ม.9 ต าบลโนนศิลา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโพธ์ิ หมู่ 2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย  - บ้านหนองแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 2 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสามแยก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  600 ม. 900,000 900,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศรีชมภู หมู่ 9 ต าบลศรีชมภู - บ้านนาล้อม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 7 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค าไผ่ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว   1,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านสรรทวี หมู่ 3 ต าบลโนนสว่าง  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีนาวา เพ่ือการสัญจรของประชาชนให้ กว้าง  5  ม. ยาว   1,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 5 ต าบลถ้ าเจริญ  - บ้านนาวงสุ่ม หมู่ 1 สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ
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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

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค าไผ่  เพ่ือการสัญจรของประชาชนให้ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 750,000 750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย – สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาล้อม หมู่ 7 ต าบลหนองเลิง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกกลาง เพ่ือการสัญจรของประชาชนให้ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 6 ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย – สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านถ้ าเจริญ หมู่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านโพธ์ิ หมู่ 2 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย  - บ้านโป่งไฮ หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

49 โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกแก่เกษตรกร กว้าง 40 ม. ยาว 22 ม. 500,000 500,000 มีลานคอน ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ท่ีมาจ าหน่ายผลผลิตยางพารา พ้ืนท่ี 880 ตร.ม. กรีตท่ีได้ จ าหน่ายผลผลิตยางพารา อบจ.บึงกาฬ
บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ต าบลท่าสะอาด ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

50 โครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 400 ม. 800,000 800,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ภายในโรงงานยางพาราจังหวัดบึงกาฬ  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ต าบลท่าสะอาด ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

51 โครงการก่อสร้างลานพืชผลทางการเกษตร เพ่ือความสะดวกแก่เกษตรกร กว้าง 50 ม. ยาว 44 ม. 1,000,000 1,000,000 มีลานพารา ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
พาราดินซีเมนต์ ภายในโรงงานยางพารา ท่ีมาจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พ้ืนท่ี 2,200 ตร.ม. ดินซีเมนต์ จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ  บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้มาตรฐาน

ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
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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

52 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,400,000 2,400,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
Overlay) ถนนสายบ้านบึงกาฬกลาง หมู่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ - บ้านวิศิษฐ์ หมู่ 7 ต าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสนส าราญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 10 ต าบลบึงกาฬ - บ้านนาป่าน หมู่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

รวม 53 โครงการ - - 51,900,000 51,900,000 - 
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ผ.02

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

1 โครงการขุดลอกล าห้วยคู่ขนานหนองทอง เพ่ือให้น้ าท่ีต้ืนเขินได้รับการ กว้าง 10 ม. ยาว 480 ม. 207,400 207,400 มีแหล่งกัก มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือท า กองช่าง
แก้ปัญหาภัยแล้ง ต าบลโคกก่อง ขุดลอกและประชาชนมีน้ าใช้ ลึก 1.50 ม. เก็บน้ า การเกษตรมากข้ึน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน

 5475 ลบ.ม.
2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์ เพ่ือเป็นการแก้ไขการขาดแคลน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์ 500,000 500,000 บ่อน้ าบาดาล มีน้ าท่ีเพียงพอ เพ่ิมประสิทธิ กองช่าง

การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ น้ าเพ่ือการเกษตร กลาง 8 น้ิว พร้อมติดต้ังป้ัมน้ า ท่ีได้มาตรฐาน ภาพทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ
ผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอพรเจริญ และถังขนาด 2,500 ลิตร และมีน้ าเพียงพอ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
บ้านศรีอุดมหมู่ท่ี 3 ต าบลศรีอุดม ในการท าเกษตร

ต าบลพรเจริญอ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ กรรม
3 โครงการขุดลอกห้วยนาโคก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านท่าดอกค า หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าดอกค า การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
4 โครงการขุดลอกห้วยกุ่ม ตอนบน บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ใหม่ภูเจริญ หมู่ท่ี 16 การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
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งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

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

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

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

5 โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง บ้านดงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
6 โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านโพธ์ิ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมากแข้ง หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
7 โครงการขุดลอกห้วยน้ าเย็น บ้านดงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี 6 ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
8 โครงการขุดลอกห้วยน้ าพ่น-ห้วยน้ าเมา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ระหว่างต าบลบึงโขงหลง - ต าบลโพธ์ิ การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
9 โครงการขุดลอกห้วยทราย ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ต าบลบึงโขงหลง - ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอบึงโขงหลง การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
10 โครงการขุดลอกห้วยน้ าเมา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านหนองสิม หมู่ท่ี 9 การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง  อ าเภอบึงโขงหลง การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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11 โครงการขุดลอกห้วยกุ่มตอนล่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
ระหว่างต าบลโพธ์ิหมากแข้ง การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
12 โครงการขุดลอกห้วยเดือนห้า บ้านหนอง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ชัยวานใต้ หมู่ท่ี 15 ต าบลป่งไฮ การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
13 โครงการขุดลอกห้วยลึก บ้านท่าเชียง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

เครือ หมู่ท่ี 2 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
14 โครงการขุดลอกห้วยไม้งาน บ้านท่าช้าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี 11 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
15 โครงการขุดลอกห้วยไร่ บ้านหนองแก่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ทราย หมู่ท่ี 13 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
16 โครงการขุดลอกห้วยเด่ือ ต าบลป่งไฮ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
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17 โครงการขุดลอกห้วยบา บ้านทุ่งเจริญ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี 18 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
18 โครงการขุดลอกห้วยพะเนียง บ้านทุ่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

เจริญ หมู่ท่ี 18 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
19 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ บ้านท่าไร่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี 5 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน

20 โครงการขุดลอกหนองผ้าเห่ีย บ้านท่า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

เชียงเครือ หมู่ท่ี 2 ต าบลป่งไฮ การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน

21 โครงการขุดลอกหนองง้ิว บ้านโนนหนาม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 5,600,000 5,600,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

แท่ง หมู่ท่ี 6 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
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22 โครงการขุดลอกห้วยค าบอน ตอนบน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 560,000 560,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านค าบอน หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ าจ้ัน การอุปโภค บริโภค และ ลึก 4 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 48,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน
23 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า ห้วยอ่างดู่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 80 ม. ยาว 800 ม. 3,733,000 3,733,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ตอนบน บ้านค าบอน หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 5 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ 320,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน
24 โครงการขุดลอกหนองพอก บ้านหนอง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 65 ม. ยาว 500 ม. 1,516,000 1,516,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ปลาโด หมู่ท่ี 9 ต าบลต าบลน้ าจ้ัน การอุปโภค บริโภค และ ลึก 4 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 130,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน

25 โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านท่าม่วงใต้ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 60 ม. ยาว 120 ม. 504,000 504,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี 12 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ลึก 4 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 28,800 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน

26 โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านท่าม่วง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 100 ม. ยาว 500 ม. 2,330,000 2,330,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

ใต้  หมู่ท่ี 12 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา การอุปโภค บริโภค และ ลึก 4 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 200,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน
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27 โครงการขุดลอกห้วยน้ าจ้ัน ตอนล่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 630,000 630,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านเหล่าคาม หมู่ท่ี 4 ต าบลน้ าจ้ัน การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 36,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน
28 โครงการขุดลอกห้วยหมากเปิบ ตอนบน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 1,000 ม. 525,000 525,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านเหล่าคาม หมู่ท่ี 4 ต าบลน้ าจ้ัน การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 หมู่ท่ี ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ 30,000 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน

29 โครงการขุดลอกสายนาสีดา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านโคกบริการ หมู่ท่ี 4 ต าบลซาง การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
30 โครงการขุดลอกห้วยสายทางกลางทุ่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านท่าส าราญ หมู่ท่ี 2 ต าบลซาง การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
31 โครงการขุดลอกห้วยทรายทรึม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 20 ม. ยาว 500 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านซ่อมกอก หมู่ท่ี 11 ต าบลซาง การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
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32 โครงการขุดลอกห้วยข้ีนาค เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ท่ี 3 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลหนองทุ่ม - ต าบลซาง อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
33 โครงการขุดลอกหนองลาดน้อย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

พ้ืนท่ี 5 ไร่ บ้านท่าส าราญ หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

34 โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านสายปัญญา หมู่ท่ี 8 ต าบลเซกา การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
35 โครงการขุดลอกห้วยหิน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านห้วยผักขะ หมู่ท่ี 4 ต าบลเซกา การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
36 โครงการขุดลอกห้วยนางัว เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ท่ี 19 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
37 โครงการขุดลอกห้วยก้านเหลือง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านโนนสูงเหนือ  หมู่ท่ี 21  ต าบลเซกา การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
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38 โครงการขุดลอกห้วยลิง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ท่ี 2  ต าบลป่งไฮ การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
39 โครงการขุดลอกห้วยไม้งาม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 11  ต าบลป่งไฮ การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

ครัวเรือน
40 โครงการขุดลอกหนองปลาปาก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

พ้ืนท่ี 4 ไร่ บ้านซ่อมกอก หมู่ท่ี 3 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลซาง อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
41 โครงการขุดลอกหนองแล้งลง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

พ้ืนท่ี 6 ไร่ บ้านซ่อมกอก หมู่ท่ี 3 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลซาง อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
42 โครงการขุดลอกหนองตะปู เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 

พ้ืนท่ี 12 ไร่ บ้านท่าส าราญ หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภค และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ ส าหรับการอุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ

ต าบลซาง อ าเภอเซกา การเกษตรอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประโยชน์ 100 และการเกษตรอย่างเพียงพอ

จังหวัดบึงกาฬ ครัวเรือน
43 โครงการขุกลอกห้วยน้ าใส เพ่ือแก้ไขปัญหาการต้ืนเขิน กว้าง 9 ม. ยาว 1,060 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ครัวเรือน เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกป้องกัน กองช่าง 

บ้านโนนศรีทอง หมู่ 4 ต าบลโป่งเปือย ล าห้วยให้น้ าไหลได้สะดวก และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ น้ าเอ่อล้นในช่วงฤดูฝน และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 28,620 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 ใช้ในการเกษตรอย่าง

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน เพียงพอ
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

44 โครงการขุดลอกสร้างแนวคันดินหนองกุดทิง เพ่ือเป็นร่องน้ ากันไฟไหม้ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 525,000 525,000 ประชาชนมีน้ า มีร่องน้ ากันไฟไหม้และระบาย กองช่าง
ฝ่ังต าบลบึงกาฬและฝ่ังต าบลโนนสมบูรณ์ และระบายน้ าป้องกันปัญหาน้ าท่วม ลึก 3 ม. ไว้ใช้ในครัวเรือน น้ าป้องกันปัญหาน้ าท่วม อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพ่ิมข้ึน

45 โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านแสนส าราญ เพ่ือมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ิมข้ึน กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. 350,000 350,000 ประชาชนมีน้ า ได้พ้ืนท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ลึก 2.50 ม. ไว้ใช้ในครัวเรือน หน้าแล้ง และเป็นแก้มลิง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพ่ิมข้ึน กักเก็บน้ า

46 โครงการขุดลอกล าห้วยดอกไม้ เพ่ือมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ิมข้ึน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 210,000 210,000 ประชาชนมีน้ า ได้พ้ืนท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง
บ้านแสนส าราญ หมู่ท่ี 10 ต าบลบึงกาฬ และระบายน้ าป้องกันปัญหาน้ าท่วม ลึก 2.50 ม. ไว้ใช้ในครัวเรือน หน้าแล้ง และเป็นแก้มลิง อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านหนองนาแซง หมู่ท่ี 5 ต าบลวิศิษฐ์ เพ่ิมข้ึน กักเก็บน้ า
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

47 โครงการขุดลอกห้วยผ้ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาการต้ืนเขิน กว้าง 12 ม. ยาว 795 ม. 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ครัวเรือน เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกป้องกัน กองช่าง 
บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ต าบลโป่งเปือย ล าห้วยให้น้ าไหลได้สะดวก และ ลึก 3 ม. ท่ีได้รับ น้ าเอ่อล้นในช่วงฤดูฝน และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 28,620 ลบ.ม. ประโยชน์ 100 ใช้ในการเกษตรอย่าง

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ครัวเรือน เพียงพอ

48 โครงการอุดหนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทาง ภายใต้ศูนย์เพาะแบ่งปัน 132,500 ร้อยละของ ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
"ปลูกผักสวนครัว อาหารให้ระดับครัวเรือน และ เมล็ดพันธ์ุ ความดี ครัวเรือนท่ี สนับสนุนปลูกผักสวนครัว อบจ.บึงกาฬ
เพ่ือสร้างความม่ังคงทางอาหาร" ลดรายจ่ายในการด ารงชีวิตของ ประจ าต าบล 53 ศูนย์ ด าเนินการ เพ่ือสร้างความม่ันคงทาง

ประชาชนรวมถึงเพ่ือสร้างรายได้ ปลูกผัก อาหารและมีการจัดต้ังศูนย์
ระยะส้ันท้ังในระดับครัวเรือนและ ด าเนินการดี เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธ์ุ
ระดับกลุ่มอาชีพ เย่ียม 90% ความดีต าบล ส าหรับเพาะ

ด าเนินการดี พันธ์ุผักแจกจ่ายให้กับ
80% ประชาชนและน าไปปลูกไว้

ด าเนินการผ่าน บริโภคในครัวเรือน
70%

รวม 48 โครงการ - - 128,902,900 128,770,400 3,780,000 
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ผ.02

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

1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการอ่านของนักเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 350,000 นักเรียนช้ัน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ กองการศึกษาฯ
เพ่ือพัฒนาการอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส าหรับ  1 ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประถมศึกษา เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อบจ.บึงกาฬ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านัก ใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี ปีท่ี 1 ภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมาย ส านักงาน
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร้อยละ 80% ท่ีต้ังไว้ จากผลการทดสอบ เขตพ้ืนท่ี

จ านวน 80 โรงเรียน สามารถอ่าน ความสามารถในการอ่าน การศึกษา
ออกเสียงได้ (Reading Test : RT) ของ ประถมศึกษา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 บึงกาฬ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ นักเรียนและคุณครู 930,300 โรงเรียนมีส่ือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ กองการศึกษาฯ

ด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ เรียนการสอนกลุ่มสาระ ในโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัสดุและ เรียนวิชาดนตรีสูงข้ึน อบจ.บึงกาฬ
การเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์เคร่ือง โรงเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาให้สูงข้ึน และพัฒนาความรู้ ดนตรีเป็นแหล่ง อนุบาลศรีวิไล

ความสามารถ ทางด้านดนตรี เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
จ านวน 2 ห้อง 

รวมครุภัณฑ์
เคร่ืองดนตรีท้ัง
ส้ิน 35 รายการ
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งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563 
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เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 150,000 150,000 โรงเรียนได้ นักเรียนมีการพัฒนาด้านการ กองการศึกษาฯ
ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ปีท่ี 1- 6 จ านวน 61 คน บุคลากร ส่ือสารภาษาอังกฤษ อบจ.บึงกาฬ

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ท่ีมีความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิต โรงเรียน
ภาษาอังกฤษสูงข้ึน ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความสามารถ ประจ าวันได้ บ้านปรารถนาดี

ผู้เรียนและมีคุณลักษณะ ด้านภาษา
อันพึงประสงค์ตาม อังกฤษ

นโยบายปฏิรูปการศึกษา จ านวน 1 คน

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรม ประชาชนในจังหวัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนได้น าหลักธรรม กองการศึกษาฯ
เพ่ือขับเคล่ือนโครงการหมู่ ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ ท้ัง 8 อ าเภอ ๆ ตระหนักถึง ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ อบจ.บึงกาฬ
บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์ ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ละ 500 คน รวมท้ังส้ิน ความส าคัญ ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข คณะสงฆ์
จังหวัดบึงกาฬ 4,000 คน ตามหลักธรรม จังหวัดบึงกาฬ

ทางพระพุทธ
ศาสนา 

ร้อยละ 80%

5 โครงการส่งเสริมการเรียนการ เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน นักเรียนโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 โรงเรียนได้ นักเรียนมีความรู้ความ กองการศึกษาฯ
สอนภาษาจีน เพ่ือการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน บ้านหนองผักแว่น บุคลากร สามารถในการใช้ภาษาจีน อบจ.บึงกาฬ

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 -  ท่ีมีความรู้ ในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี โรงเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความสามารถ บ้านหนองผักแว่น

จ านวน 278 คน ด้านภาษา
จีน

จ านวน 1 คน

23

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



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

6 โครงการจัดซ้ือชุดส่ือสะเต็มศึกษา 1.เพ่ือให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนระดับปฐมวัย - 6,000,000 นักเรียน นักเรียนระดับปฐมวัยและ กองการศึกษาฯ
พัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2.เสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย ประถมศึกษา 10 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษามีการ อบจ.บึงกาฬ
ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 3.เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ โรงเรียน ในสังกัด ประถมศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเร่ิม ส านักงาน

4.เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู้ สร้างสรรค์ ท่ีเพ่ิมข้ึน เขตพ้ืนท่ี
5.เสริมสร้างเชาว์ปัญญาไหวพริบ บึงกาฬ มีการพัฒนา ทักษะ เพ่ิมมากข้ึน การศึกษา

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ร้อยละ 80% ประถมศึกษา
บึงกาฬ

7 โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนในวงโยธวาทิต 480,000 นักเรียนมีส่ือ วงโยธวาทิตของโรงเรียน กองการศึกษาฯ
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน ทุกคนมีเคร่ืองดนตรี และอุปกรณ์ มีความพร้อม มีคุณภาพและ อบจ.บึงกาฬ
(ธนาคารกรุงเทพ 29) ในวงโยธวาทิต เคร่ืองแต่งกาย และ เคร่ืองดนตรี เป็นท่ียอมรับ สามารถเข้ามา โรงเรียน

สวัสดิการครบพร้อมใน จ านวน 13 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรม รายการ ของชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์

พร้อมท้ัง ( ธนาคาร
ได้รับความรู้ กรุงเทพ 29 )

เก่ียวกับเคร่ือง
ดนตรีในการ

จัดท า
วงโยธวาทิต
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



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

8 โครงการจัดซ้ือส่ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนท่ัวไป นักเรียน ประชาชน 100,000 นักเรียน นักเรียน ประชาชน ใช้เวลา กองการศึกษาฯ
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ท่ีมีความสนใจได้ใช้เป็นทางเลือก มีส่ือและอุปกรณ์กีฬาใช้ใน ประชาชน ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล อบจ.บึงกาฬ

ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาการของกล้าม มีส่ือ และ ยาเสพติดมีสุขภาพแข็งแรง โรงเรียน
ในการออกก าลังกาย เน้ือส่วนต่างๆ อุปกรณ์กีฬา สมบูรณ์ เหล่าคาม

ท่ีเหมาะสมกับชนิดกีฬาน้ันๆ จ านวน 14 พิทยาคม
รายการ
ใช้ในการ

พัฒนาการ
ของกล้ามเน้ือ

ส่วนต่างๆ

9 โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่ เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่ นักเรียนครอบครัวยากจน 100,000 นักเรียน นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิด กองการศึกษาฯ
นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียน นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้ ท่ีไม่ได้เรียนต่อ มีการทักษะ ประโยชน์ และสามารถน า อบจ.บึงกาฬ
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อหลังจบการศึกษา หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด้านอาชีพ ความรู้ไปใช้ในการประกอบ ส านักงาน

ภาคบังคับ จ านวน 20 คน ร้อยละ 80% อาชีพต่อไป พัฒนาฝีมือ

รวม 9 โครงการ - - 3,160,300 7,400,000 1,150,000 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



ผ.02

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

1 โครงการอุดหนุนจัดซ้ือเคร่ืองตรวจ เพ่ือตรวจทางอณูชีวโมเลกุล 1. เคร่ืองสกัดสารพันธุกรรม 2,500,000 2,500,000 เคร่ืองทาง มีเคร่ืองตรวจทางอณูชีว ส านักปลัด
ทางอณูชีวโมเลกุล สกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ   (Automate การแพทย์ โมเลกุล สกัดสารพันธุกรรม อบจ.บึงกาฬ

เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมพร้อม Nucleic Acid ท่ีได้มาตรฐาน แบบอัตโนมัติเพ่ิมปริมาณ กลุ่มงานเทคนิค
ระบบตรวจวัดในสภาพจริง Extraction System) สารพันธุกรรมพร้อมระบบ การแพทย์และ

2.เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุ ตรวจวัดในสภาพจริง และ พยาธิวิทยาคลินิก
กรรมพร้อมระบบตรวจวัดใน มีประสิทธิมากย่ิงข้ึน  โรงพยาบาล
สภาพจริง(Real-Time บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
PCR System)
ตามแบบท่ีก าหนด พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังท่ีครบวงจร

รวม 1 โครงการ - - 2,500,000 2,500,000 - 
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          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
(Asphalt Paver) อบจ.บึงกาฬ
เคร่ืองยนต์ดีเซล 

ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า
2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบดล้อยาง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองช่าง

ขนาด 9 ล้อ อบจ.บึงกาฬ

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในท่ีสูง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กองช่าง
แบบกระเช้าบันได อบจ.บึงกาฬ

สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร

4 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ กล้องวงจรปิดชนิดสี  และ 230,000 230,000 230,000 กองช่าง
อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง อบจ.บึงกาฬ
แบบมุมมองคงท่ี ชนิด

ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
จ านวน 16 ตัว

5 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้เช่ือมไฟฟ้าแบบพกพา 80,000 80,000 80,000 กองช่าง
อินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 Amp อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 2 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

ท่ี
งบประมาณ

ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563



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

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถเกล่ียดิน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กองช่าง
ขนาด 200 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 1 คัน

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 650,000 650,000 650,000 กองช่าง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ อบจ.บึงกาฬ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

แบบธรรมดา 
พร้อมหลังคาเอนกประสงค์

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 5,500,000 5,500,000 5,500,000 กองช่าง
ขนาด 10 ล้อ ขับเคล่ือน 2 เพลา อบจ.บึงกาฬ
แบบบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า

12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

9 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซ้ือเตาเผาขยะแบบเคล่ือนท่ี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
จ านวน 2 เตา อบจ.บึงกาฬ

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุกหกล้อ (ดีเซล) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองช่าง
ขนาด 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 2 คัน
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ
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แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กองช่าง
แบบแขนยาว ขนาด 150 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ

จ านวน 2 คัน

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถลากจูง (ดีเซล) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
ขนาด 10 ล้อ พร้อมรถก่ึงพ่วง อบจ.บึงกาฬ

แบบชานต่ า จ านวน 2 คัน

รวม - - 83,960,000 83,960,000 83,960,000 
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ท่ี ประเภท
งบประมาณ
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