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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 36 297,080,000 26 78,412,000 26 78,412,000 88 453,904,000 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน  - - 

รวม - - - - 36 297,080,000 26 78,412,000 26 78,412,000 88 453,904,000 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร - - 
2.2 แผนงานการศึกษา - - 
2.3 แผนงานสาธารณสุข - - 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน - - 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 
1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563

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

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข  คร้ังท่ี 5 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 - - - - 36 297,080,000 26 78,412,000 26 78,412,000 88 453,904,000 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563

ปี 2564
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี



ผ.01

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

รายละเอียดโครงการเดิม
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านอู่ค า ม. 7  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม ม. 5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 226 ล าดับ 127)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม. 9,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านอู่ค า ม. 7  ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม ม. 5 ต.นาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

รายละเอียดโครงการเดิม
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500  ม. 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.3 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 307 ล าดับ 70)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500  ม. 10,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการเดิม
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000  ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านโนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 307 ล าดับ 68)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000  ม. 6,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนเหมือดแอ่ ม.6 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

รายละเอียดโครงการเดิม
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสูง ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านไทยเสรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.13 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 312 ล าดับ 101)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสูง ม.3 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 9,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านไทยเสรี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.13 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการเดิม
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านสายปัญญา ม.19 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 307 ล าดับ 69)

รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500  ม. 7,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสายปัญญาเหนือ ม.19 ต.เซกา อ.เซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง อ.เซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

รายละเอียดโครงการเดิม
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 148 ล าดับ 34)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการเดิม
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสมประสงค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 3,375,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.12 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 79 ล าดับ 11)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านสมประสงค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 6,750,000 3,375,000 3,375,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.หอค า - บ้านหนองหมู ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

8 รายละเอียดโครงการเดิม
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
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 6 ล าดับ 21)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตพร้อมเสริม เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี กว้างข้างละ 1.5 ม. 10,000,000 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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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

รายละเอียดโครงการเดิม

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
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล - บ้านค าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
หมู่ 2 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
หน้าท่ี 4 ล าดับ 9)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 9,840,000 1,685,000 1,685,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล - บ้านค าบอน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.เมตร ทรัพย์สิน
หมู่ 2 ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

10 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบะยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8  ต.หนองยอง  - บ้านหนองแวงใน ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 124 ล าดับ 208)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบะยาว เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 8,450,000 275,000 275,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8  ต.หนองยอง  - บ้านหนองแวงใน ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

11 รายละเอียดโครงการเดิม
ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านห้วยสามยอดเทวกุล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.โป่งเปือย - บ้านโนนแพง ม.9 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 82 ล าดับ 35)
รายละเอียดโครงการใหม่
ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านห้วยสามยอดเทวกุล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 4,000 ม. 9,840,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.โป่งเปือย - บ้านโนนแพง ม.9 ต.ไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000  ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.หนองพันทา - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 230 ล าดับ 1)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนม่วง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000  ม. 9,840,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.หนองพันทา - บ้านโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

13 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 230 ล าดับ 4)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึก เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 2,870,000 4,565,000 4,565,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หนองพันทา - บ้านโนนป่าบาก ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนอุดม  ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 240 ล าดับ 83)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสะอาด เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  4,000 ม. 9,840,000 1,080,000 1,080,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.โซ่ - บ้านโนนอุดม  ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

15 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่  12 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซพิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562 
หน้าท่ี 14 ล าดับ 68)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเจริญ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 1,370,000 815,000 815,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่  12 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซพิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง หมู่ 1 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

16 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 231 ล าดับ 9)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 8,450,000 275,000 275,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ้านปทุมรัตน์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

17 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 4,125,000 4,125,000 4,125,000 4,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสะแบง ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 233 ล าดับ 25)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ าบอน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 9,840,000 3,330,000 3,330,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสะแบง ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

18 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ค าแก้ว - บ้านซ าบอน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 236 ล าดับ 49)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าแวง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 9,840,000 2,580,000 2,580,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ค าแก้ว - บ้านซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

19 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - บ้านนาค าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 319 ล าดับ 115)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 9,840,000 2,580,000 2,580,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนเสียดเหนือ ม.11 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา - บ้านนาค าแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด

20 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะแบง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 7,820 ม. 7,038,000 7,038,000 7,038,000 7,038,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 1 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

พัฒนา ม. 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 225 ล าดับ 115)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะแบง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 7,820 ม. 9,840,000 9,156,000 9,156,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม. 1 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

พัฒนา ม. 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

21 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโซ่ ม. 1 ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 234 ล าดับ 31)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 9,840,000 4,980,000 4,980,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโซ่ ม. 1 ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

22 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสามัคคี ม.12 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านช าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 234 ล าดับ 35)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง  6  ม. ยาว 5,500 ม. 9,840,000 4,980,000 4,980,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสามัคคี ม.12 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านซ าบอน ม. 6  ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

23 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต.บัวตูม - บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ต.โซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 239 ล าดับ 72)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 9,840,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 8 ต.บัวตูม - บ้านห้วยทราย หมู่ 8 ต.โซ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ ม.2 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 244 ล าดับ 113)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 8,180,000 410,000 410,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ ม.2 ต.หนองพันทา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน ม.7 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

25 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอิสานพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านค าแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 240 ล าดับ 85)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอิสานพัฒนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.  ยาว  5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ้านค าแวง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.นางาม ม.๕  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๔,๐00 ม . 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ – บ.โนน  ม.๓  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 149 ล าดับ 45)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.นางาม ม.๕  เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๔,๐00 ม . 5,470,000 3,265,000 3,265,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีส าราญ – บ.โนน  ม.๓  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

27 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกงาม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วังเย่ียม ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 106 ล าดับ 211)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 8,450,000 275,000 275,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกงาม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
วังเย่ียม ม.6 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บก.ถ. 1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,200 ม. 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าบอน ม.2 ต.น้ าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 337 ล าดับ 264)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บก.ถ. 1-0009 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,200 ม. 12,600,000 6,300,000 6,300,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าบอน ม.2 ต.น้ าจ้ัน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
อ.เซกา จ.บึงกาฬ อบจ. บึงกาฬ ก าหนด
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

29 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะแบง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 7,820 ม. 7,038,000 7,038,000 7,038,000 7,038,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 1 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พัฒนา ม. 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 225 ล าดับ 115)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะแบง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 7,820 ม. 10,000,000 9,076,000 9,076,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 1 ต.นาสะแบง  อ.ศรีวิไล - บ้านค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พัฒนา ม. 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนน้อย ม.6 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 171 ล าดับ 212)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 10,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านดอนน้อย ม.6 ต.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสาร ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
จ.บึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

31 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีพนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 2,250,000 1,125,000 1,125,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.16 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข คร้ังท่ี 4 หน้าท่ี 7 ล าดับ 9)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีพนา เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500  ม. 4,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เหนือ ม.16 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

32 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 148 ล าดับ 34)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

33 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๕,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.นาจาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 292 ล าดับ 35)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน.คสล เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว ๕,000 ม. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๔ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองเด่ินทุ่ง -  บ.นาจาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 120 ล าดับ 310)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวรรค์ เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.นาสวรรค์ - บ้านโนนจ าปา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.15  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563



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

35 รายละเอียดโครงการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสาร หมู่ 6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000 2,250,000 2,250,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565) แก้ไข คร้ังท่ี 4 หน้าท่ี 4 ล าดับ 3)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสาร หมู่ 6 เพ่ือการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 9,000,000 มีถนนท่ีได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองทุ่ม  อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

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

(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าท่ี 77 ล าดับ 77)
รายละเอียดโครงการใหม่
โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟกระพริบแจ้ง เพ่ือการสัญจรและของประชาชน ตามแบบแปลน 2,000,000 ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เตือนพลังงานแสงอาทิตย์ตามจุดเส่ียงบนถนน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม อบจ.บึงกาฬ บริเวณจุดเส่ียง และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมความสว่างบนพ้ืนท่ีจุดเส่ียง ทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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เหตุผลการขอแก้ไข
 - เน่ืองจากแก้ไขปีงบประมาณ ท่ีด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับปีท่ีจะด าเนินการจริง

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563


