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ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 318 866,789,000 318 866,789,000 318 1,131,039,000 954 2,864,617,000 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - 318 866,789,000 318 866,789,000 318 1,131,039,000 954 2,864,617,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 26 12,250,000   26 12,250,000   26 12,250,000   78 36,750,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 41 13,131,828 41 13,131,828 41 13,131,828 123 39,395,484 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 11 16,347,500 11 16,347,500 11 16,347,500 33 49,042,500 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - 78 41,729,328 78 41,729,328 78 41,729,328 234 125,187,984 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 9,300,000 3 9,300,000 3 9,300,000 9 27,900,000 

รวม - - - - 3 9,300,000 3 9,300,000 3 9,300,000 9 27,900,000 
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บัญชสีรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2565ป ี2564



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร - - 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 2 3,087,002 2 3,087,002 2 3,087,002 6 9,261,006 

รวม - - - - 2 3,087,002 2 3,087,002 2 3,087,002 6 9,261,006 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 

รวม - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

รวม - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 403 922,205,330 403 922,205,330 403 1,186,455,330 1,209 3,030,865,990 
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ป ี2564
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี
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ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. 8,000,000 8,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลโสกก่าม อ.เซกา - บ้านโนนสวนปอ ม.14 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 4,000,000 4,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปลาดุก ม.8 ต าบลโสกก่าม - บ้านค าชมภู ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาตาไก้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต าบลโสกก่าม อ.เซกา - บ้านนาขาม ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปิยะชน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านซ่อมกอก ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองจิก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.6 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านโพธิ์น้อย ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 25,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปิยะชน  ม.11 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านซ่อมกอก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 10,000,000 10,000,000 18,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองจิก  ม.6 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านโพธิ์น้อย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 4,000 ม. 10,000,000 10,000,000 22,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
นาตาไก้  ม.2 ต าบลโสกก่าม - บ้านต้อง ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นใหม่สามัคคี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.8 ต.ท่าสะอาด - บ้านโนนตาผา ม.12 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ่อมกอก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ซาง - บ้านปิยะชน ม.11 ต.หนองทุ่ม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเซกาเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.14 ต.เซกา - บ้านโคกกระแซ ม.2 ต.บ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,500 ม. 3,500,000 3,500,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.เซกา - บา้นทา่แคนงาม ม.9 ต.หนองทุม่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีพนาเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.16 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านค าสมบูรณ์ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทพมงคล เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,500 ม. 3,500,000 3,500,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.20 ต.เซกา - บ้านเซกาใต้ ม.10 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูงเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 5,000,000 5,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.21 ต.เซกา - บ้านโคกกระแซ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเซกาใต้ ม.10 - บ้านห้วยคอม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเซกาใต้ ม . 10 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000 200,000 200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 - บา้นโคกบริการ ม.4 ต.ซาง อ.เซกา จ.บงึกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเทพมงคล ม. 20 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 300,000 300,000 300,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ต.เซกา - บ้านอุดมทรัพย์ ม.23 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเทพมงคล ม. 20 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 350,000 350,000 350,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.เซกา - บ้านทรัพย์วังทอง ม.17 ต.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.เซกา - บ้านโคกกระแซ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 เพื่อ ให้ประชาชน ได้มีน้ าใช้ใน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ได้ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
พร้อมขุดลอก บ้านศรีพนาเหนือ ม.16 ต.เซกา การเกษตรช่วงฤดูแล้ง มาตรฐาน กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 เพื่อ ให้ประชาชน ได้มีน้ าใช้ใน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ได้ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
พร้อมขุดลอก บ้านเซกาเหนือ ม.14 ต.เซกา การเกษตรช่วงฤดูแล้ง มาตรฐาน กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหว้ยผักขะเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.22 ต.เซกา - บ้านท่าสวรรค์ ม.7 ต.ป่งไฮ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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24 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 22 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มสีะพานที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองปะต่าง ม.4 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนปอ ม.6  ต.บึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเซกาใต้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.เซกา - บ้านค าสมบูรณ์ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 300,000 300,000 300,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโสกก่าม ม.1 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,500,000 1,500,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโสกก่าม ม.1 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บา้นหนองปลาดุก ม .8 ต.โสกกา่ม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บา้นหนองปลาดุก ม .8 ต.โสกกา่ม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 10,000,000 10,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บา้นหนองปลาดุก ม .8 ต.โสกกา่ม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000 200,000 200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาขาม ม.7 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
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32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,500,000 1,500,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาขาม ม.7 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

33 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 8,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านนาขาม ม.7 ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านนาตาไก้ ม.2 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000 200,000 200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโนนส าราญใต้ ม.10 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,500,000 1,500,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโนนส าราญใต้ ม.10 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

37 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 8,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านโนนส าราญใต้ ม.10 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าชมภู ม.9 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านหนองปะต่าง ม.4 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านหนองปะต่าง ม.4 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

40 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บ้านหนองปะต่าง ม.4 ต.โสกก่าม อ.เซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนสวนหม่อน ม.5 ต.บ้านต้อง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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41 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก สายบา้นดอน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 5,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เสียดใต้ ม.12 ต.บ้านต้อง - บ้านโนนส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

42 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย ์Overlay) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 3,000,000 4,200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.4047 บ้านค าบอน - บ้านนาค าแคน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
43 โครงการซ่อมสร้าง(Recycling) ถนนสาย บก.๓๐๙๘ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 10,000,000 10,000,000 22,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.เหล่าคาม - บ.ดอนเสียด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
44 โครงการซ่อมสร้าง(Recycling) ถนนสาย บก.๓๐11 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,500 ม. 10,000,000 10,000,000 26,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.ห้วยผักขะ - บ.โคกกระแซ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
45 โครงการซ่อมสร้าง(Recycling) ถนนสาย บก.2035 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 30,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.เหล่าคาม - บ.กุดสิม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
46 โครงการซ่อมสร้าง(Recycling) ถนนสาย บก.3036 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 4,000 ม. 10,000,000 10,000,000 22,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.โสกก่าม - บ.ท่าดอกค า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
47 โครงการซ่อมสร้าง(Recycling) ถนนสาย บก.1016 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว 3,600 ม. 10,000,000 10,000,000 18,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ.บ่อพนา - บ.โนนสวนปอ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทรัพย์สิน

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
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48 โครงการเสริมผิวจราจร สายบ้านห้วยเรือ เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 3,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต.เซกา อ.เซกา - บ้านโนนจ าปาทอง ปลอดภัยการขนส่งผลิตทาง หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ การเกษตรรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay)

49 โครงการก่อสร้างฝายดินชะลอน้ า บ้านโนนสูง เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ าได้ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มีฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
หมู่ 3 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่ได้ อบจ.บึงกาฬ

มาตรฐาน
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีอุดม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ม.3 ต.พรเจริญ - บ้านศรีเจริญ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 500 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ศรีชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบก.2053 เชื่อม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,200 ม. 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านวังชมภู ม.8 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านตาลเด่ียว ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นนาซาว ม.5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 8,000,000 8,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ - บ้านห้วยเรือใหญ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุขสาคร ม.4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ดอนหญ้านาง -บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสามแยก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 3,000,000 3,000,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.พรเจริญ - บ้านโนนสวาท ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปรารถนาดี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.8 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองทุ่ม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ศรีชมภู - บ้านดอนน้อย ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นน้อยพฒันา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต.ป่าแฝก - บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ 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

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพัฒนา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 8,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนน้อย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาสาร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิชัย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 5,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาล้อม ม.๘ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ – บ.ค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๑ ต.ค านาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีเจริญ ม.๗ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว  3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านโนนตาผา ม.๑๒ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีมงคล ม.๕ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๒  ต.ป่งไฮ อ.เซกา   จ.บึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหัวช้าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6 ม.ยาว 3,000ม. 5,000,000 5,000,000 7,600,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๑ ต.หนองหวัช้าง อ.พรเจริญ – บา้นนาเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๓  ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

67 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นนาสาร ม.๖ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม.ยาว  3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 5,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ศรีชมภู – บ้านนาค า ม.๑ ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสวาท เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม.ยาว  ๓,000 ม. 4,000,000 4,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๔ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ – บ้านตาลเด่ียว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

69 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านอุดมสุข  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5 ม.ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.๑๑ ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ – บ้านใหม่สามัคคี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 8,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองลาด ม.3 ต.ศรีส าราญ - บ้านนาสาร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ - บ้านห้วยลึก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโชคชัย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6  ต.ศรีส าราญ - บ้านโนนสง่า ม.9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหวัช้าง ม.1 ต.หนองหวัช้าง - บา้นพฒันา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 2,000,000 5,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองหัวช้าง ม.1 ต.หนองหัวช้าง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโชคชยั ม.6 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพูลผล เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต.วังชมภู - บ้านแก้วสมบูรณ์ ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

76 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาล้อม ม.8 ต.หนองหัวช้าง - ห้วยโป่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพัฒนา หมู3่ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ต.ดอนหญ้านาง เชื่อมทางหลวงสาย 2095 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

78 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกสว่าง ม.2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.ดอนหญ้านาง - บ้านนาค า ม.1 ต.ศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

79 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสร้างค า ม.3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 5,000,000 5,000,000 8,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต.วังชมภู - บ้านหนองบัวน้อย  ม.5 ต.ศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

80 โครงการก่อสร้างสะพาน ล าห้วยบักบ้า เพื่อการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง 7 ม. ยาว 30 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานที่ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวน้อย ม.๕ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

81 โครงการก่อสร้างสะพาน ล าห้วยกุดกว้าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ให้ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีสะพานที่ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวน้อย ม.๕ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

82 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยไฮหย่อง บ้านวังยาว ม.๑ ต. วังชมภู ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ
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83 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยบักบ้า บ้านเกษตรรุ่งเรือง ม.๗ ต.วังชมภู ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

84 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยบักบ้า บ้านสร้างค า ม.๓ ต. วังชมภู ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

85 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์พาราห้วย เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บุ่งหนองกา บ้านดอนหญ้านาง ม.๑ ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต.ดอนหญ้านาง  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

86 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 200 ตร.ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแผงโซล่าเซลล์ ค่าไฟฟ้าของ อบจ.บึงกาฬ ลดลง กองช่าง
อาคารส านักงานกองช่าง เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมอุปกรณ์ ทีไ่ด้มาตรฐาน ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น อบจ.บึงกาฬ

เพื่อลดค่าไฟฟ้าของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 
87 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 1,700 ตร.ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแผงโซล่าเซลล์ ค่าไฟฟ้าของ อบจ.บึงกาฬ ลดลง กองช่าง

อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมอุปกรณ์ ทีไ่ด้มาตรฐาน ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น อบจ.บึงกาฬ
เพื่อลดค่าไฟฟ้าของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

88 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านไคสี - บ้านโนนสว่าง บก.2147 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

89 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 650,000 650,000 650,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านซ าบอน - บ้านโนนสว่าง บก.2149 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

90 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 700,000 700,000 700,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านบูรพา - บ้านโคกกระแซ บก.3032 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

91 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 650,000 650,000 650,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ บก.3113 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

92 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านห้วยเดือนห้า-บ้านหนองแวงใน บก.1014 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

93 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านนาดงน้อย - บ้านคลองเค็ม บก.2036 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

94 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 900,000 900,000 900,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านห้วยไม้ซอด - บ้านนากั้ง บก.2037 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอปากคาด เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

95 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 600,000 600,000 600,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - บ้านโนนอุดม บก.2047 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

96 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 450,000 450,000 450,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านนาป่าน - บ้านค าไผ่  บก.2049 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

97 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านโคกกลาง - บ้านถ้ าเจริญ  บก.3112 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

98 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 950,000 950,000 950,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
ขา้งโรงพยาบาลพรเจริญ - บ้านวงัยาว  บก.2053 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

99 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 50,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านดงเกษม - บ้านค าบอน  บก.1015 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

100 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 650,000 650,000 650,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านศรีวิไล - บ้านนาแสง  บก.2005 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

101 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 600,000 600,000 600,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านทุ่งสว่าง - บ้านศรีมงคล บก.2029 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

102 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านชุมภูทอง - บ้านศรีวิไล บก.3118 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

103 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 800,000 800,000 800,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านท่าเชียงเครือ - บ้านใหม่สามัคคี บก.2027 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

104 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านห้วยผักขะ - บ้านโคกกระแซ บก.2035 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

105 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านเหล่าคาม - บ้านดอนเสียด  บก.3098 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

106 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 600,000 600,000 600,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านโสกก่าม - บ้านท่าดอกค า บก.3036 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

107 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงบนถนน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านบ่อพนา - บ้านโนนสวนปอ บก.1016 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

108 โครงการปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุก่อสร้าง กว้าง 9 ม. ยาว 11 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหอ้งทดสอบ ห้องทดสอบวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม. วสัดุกอ่สร้าง ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน

109 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย ์overLay) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.ยาว 100 ม. 240,000 240,000 240,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานมิตรภาพ ต.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

110 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า กว้าง 15 ม. ยาว 30 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยโป่งตอนบน บ้านนาซาว ม.5 ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ. พรเจริญ  จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

111 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า กว้าง 15 ม. ยาว 25 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยโป่งตอนล่าง บ้านนาซาว ม.5 ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต.หนองหัวช้าง อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

112 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Recyeling) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม.ยาว 1,230 ม. 9,840,000 9,840,000 9,840,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2095 - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
สะพานมิตรภาพ ต.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

113 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลิตภณัฑ์ เพื่อได้มีสถานที่ในการ กว้าง 20 ม.ยาว 45 ม. 500,000 500,000 500,000 มีลาน มีความสะดวกใน กองช่าง
โรงงานยางพารา จังหวัดบึงกาฬ รวบรวมผลิตภัณฑ์ หนา 0.15 ม. คอนกรีตที่ได้ รวบรวมผลิตภัณฑ์ อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน
114 โครงการระบบไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตหมอน เพื่อได้มีระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มีระบบ โรงงานมีระบบไฟฟ้า กองช่าง

โรงงานยางพารา จังหวัดบึงกาฬ ผลิตหมอน ไฟฟ้าที่ได้ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

115 โครงการระบบไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตที่นอน เพื่อได้มีระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มีระบบ โรงงานมีระบบไฟฟ้า กองช่าง
โรงงานยางพารา จังหวัดบึงกาฬ ผลิตที่นอน ไฟฟ้าที่ได้ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ

มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
116 โครงการก่อสร้างห้องอบพาราโบลาโดม เพื่อให้มีห้องอบพาราโบลาโดม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มีหอ้งอบพารา มีห้องอบพาราโบลาโดม กองช่าง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ โบลาโดมที่ได้ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
การผลิตภัณฑ์จากยางพารา มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

117 โครงการจัดซ้ือเบ้าพิมพ์หมอนเด็ก เพื่อให้มีเบ้าพิมพ์หมอนเด็ก จ านวน 161 ชุด 500,000 500,000 500,000 มีเบ้าพิมพ์ มเีบ้าพิมพ์หมอนเด็ก (พลาสติก) กองช่าง
(พลาสติก) (พลาสติก) หมอนเด็ก (พลาสติก) ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ

ทีไ่ด้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
118 โครงการจัดซ้ือโมลด์ที่นอนเด็ก เพื่อได้มีโมลด์ที่นอนเด็กในการเพิ่ม จ านวน 16 ชุด 500,000 500,000 500,000 มีโมล โรงงานมีโมลที่นอนเด็ก กองช่าง

(พลาสติก) ประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์จาก ที่นอนเด็ก ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
ยางพารา ทีไ่ด้มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
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119 โครงการจัดซ้ือแม่พิมพ์ผลิต เพื่อได้มีแม่พิมพ์ผลิตเสาหลักน าทาง จ านวน 45 ชุด 500,000 500,000 500,000 มีแม่พมิพผ์ลิต มีแม่พิมพ์ผลิตเสาหลัก กองช่าง
เสาหลักน าทาง และป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนน เสาหลักน าทาง น าทางที่ได้มาตรฐานเพือ่ความ อบจ.บึงกาฬ

ทีไ่ด้มาตรฐาน ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
120 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

ตามแบบ มข.2527 (ล าห้วยซาว) ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

121 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ตามแบบ มข.2527 (ล าห้วยเรือใหญ่) ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

122 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 3 ช่อง เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ ขนาด 2.40 x 2.40 ม. 485,000 485,000 485,000 ท่อลอด มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
(ล าห้วยซาว) บ.โคกสว่าง หมู6่ ระบายน้ าได้สะดวก ยาว 600 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3 ช่อง

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึงสวรรค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว  180 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่8 ต.บึงกาฬ - บ้านหนองนาแซง หมู.่5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

124 โครงการเสริมผิวจราจรโดยวิธีโอเวอร์เลย์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. 1,000 ยาว   ม. 2,940,000 2,940,000 2,940,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาสวรรค์ หมู1่ ต.นาสวรรค์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาเจริญ หมู่3 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

125 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยอังฮ้า บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 10 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

126 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ล าห้วยไร่ บ้านโป่งไฮ หมู ่5 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

127 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยอ่างตอนบน บ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ 6 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง
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128 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยโสกแฝก บ้านโนนจ าปาทอง หมู่ 10 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง ต าบลบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

129 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยผ้ึง (ตอนล่าง) บ้านพรนิยม หมู่ 9 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ฤดูแล้ง

130 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยอาฮง หมู่ 1,6,7,9 ต าบลโนนสว่าง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ฤดูแล้ง

131 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ล าห้วยกุดจับ บ้านโนนมันปลา ม.10 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.โซ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

132 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ห้วยบัลลังก์ บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ต.โป่งเปือย ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

133 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยฮ้ี ม.1 บ้านศรีวิไล ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

134 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) หว้ยทราย บา้นชุมภพูร ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

135 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยคูณ บ้านตาลเด่ียว ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ม.4 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

136 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) บ.สันทรายงาม ม.4 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง
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137 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยกลางทุ่ง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าส าราญ ม.2 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

138 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ห้วยสายซาง (ตอนล่าง) บ้านสันก าแพง ต.ซาง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

139 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ห้วยสายซาง (ตอนบน) บ้านกุดฉิม ต.หนองทุ่ม ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

140 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยอีไฮ บ้านโพธิ์ ม.2 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

141 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยสายบึงสะคาม ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บา้นหนองจกิ ม.6 ต.หนองทุม่ อ.เซกา จ.บงึกาฬ ฤดูแล้ง

142 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยดอกไม้ ม.10 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

143 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยแย้ ม.10 ต.บึงกาฬ ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

144 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยทราย ม.10 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

145 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ห้วยก้านหญ้า บ.นาโนน ม.4 ต.บึงกาฬ ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง
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146 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยกุด บ้านโซ่ ม.1 ต.โซ่ ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

147 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยบักนัด บ้านอ่างทอง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

148 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยโสกชม ม.3, ม.4 ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

149 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยกระมัน ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านไทรงาม ม.5 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

150 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) หว้ยแคน บา้นโนนภดิูน ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

151 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยก้านเหลือง ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

152 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยทราย (ตอนกลาง) ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยทราย ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

153 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยแก่งคูณ ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าสวาท ม.9 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

154 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
หว้ยจา๊ก บ้านโนนมนัปลา ม.10, บ้านหนองตะไก ้ม.11, ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยสงคราม ม.12  ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง
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155 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยหินล่าง บ้านท่าล่ี ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ม.14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

156 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยเปลือย ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
บ้านทรายทอง ม.15 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

157 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วย เพื่อป้องกันน้ าท่วมระบายน้ า ขนาดก าหนดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) ห้วยหิน บ้านอิสาน ได้สะดวกและกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน แปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
พัฒนา ม.16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ฤดูแล้ง

158 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Recycling) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กวา้ง 6 ม.ยาว 800ม.หนา0.05ม. 6,400,000 6,400,000 6,400,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก 2149 บ.ซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 1.0 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวาง ม.3 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พสัิย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก ถ.1-0018 บ.คลองทพิย ์ม.2 ต.เหล่าทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หว้ยลึกเหนือ ม.2 ต.หนองพนัทา อ.โซ่พสัิย จ.บงึกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

160 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บก ถ.1-0001 บ.ซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.หนองโด ม.6 ต.ค าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าแวง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต.ค าแก้ว - บ.ซ าบอน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.เหล่าทอง อ าโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

162 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนแสบง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ค าแก้ว - บ.ซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

163 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Recycling) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กวา้ง6ม.ยาว1,000ม.หนา0.05ม. 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก 3118 บ.ชุมภูทอง ม.7 ต.ค านาดี อ.เมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 1.0 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ.ศรีวิไล ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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164 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.โนนสมบรูณ์ ม.1 ต.โนนสมบรูณ์ - บ.โคกสวา่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

165 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก ถ.1-0002 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.หนองเด่ินทุ่ง ม.3 ต.หนองเด่ิน - บ.บุ่งคล้า สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าแสน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต.ไคสี - บ.ห้วยสามยอดเทวกุล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

167 โครงการเสริมผิวจราจรโดยวิธีโอเวอร์เลย์ สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กวา้ง6ม.ยาว4,000ม.หนา0.05ม. 12,800,000 12,800,000 12,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ.โนนภูดิน ม.6 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - บ.เหล่าสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 1.0 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

168 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นสมประสงค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต.หอค า - บ.หนองหมู ม.5 ต.หนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถ้ าเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.ถ้ าเจริญ - บ.โนนแสบง ม.2 ต.ค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทพมีชัย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต.หนองเด่ิน อ.บุง่คล้า - บ.ทุ่งทรายจก ม.4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย - บ.หนองแวงใน ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหอค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หอค า - บ.ชัยบาดาล ม.2 ต.โนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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173 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยลึก ม.2 ต.หนองพันทา - บ.โนนป่าบาก สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกสะอาด ม.7 ต.โซ่ - บ.โนนอดุม ม.3 ต.บวัตูม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

175 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต.นาดง - บ.ดาลบังบด ม.7 ต.นาดง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม. 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยเซือมเหนือ ม.8 ต.ไคสี - บ.ห้วยสมยอดเทวกลุ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.12 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อีสานพัฒนา ม.16 ต.โซ่ - หนองบ่อเสน่ห์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม. 18,000,000 18,000,000 18,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ห้วยทราย ม.8 ต.โซ่ - บ.หนองนาดี ม.8 ต.บัวตูม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

180 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(ห้วยบัลลังก์เหนือ) บ้านโป่งเปือย ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
หมู่2 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

181 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งจดุเส่ียงบ้านบึงกาฬใต้ เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
หมู่ 3 ต าบลบึงกาฬ - บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ 4 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม
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182 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนแม่น้ าโขง เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
หมู่ 3 , 4 ,5  ต าบลบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนชัยศรี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 4 ต าบลโนนศิลา - บ้านโนนบุญมี ม. 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

184 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . สายบา้นทุ่งรวงทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บ้านโนนงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.15 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

185 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรสวรรค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บ้านนาเจริญ ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

186 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . สายบา้นทุ่งรวงทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บ้านโนนถวัลย ์ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

187 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
ถนนสาย บก.3006 บ้านหนองหมู หมู่ 5 - ประชาชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาเจริญ หมู ่10 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

188 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเซือมเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,400 ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 8 ต าบลไคสี - บ้านหนองแวง ม. 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าสะอาด เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต าบลไคสี - บ้านบูรพา ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเซือมเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลไคสี - บ้านหนองบัวบาล ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนศิลา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 4 ต าบลไคสี - บ้านบูรพา ม. 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

192 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าสะอาด เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 1 ต าบลไคสี - บ้านไคสี ม. 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค าหมื่น เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 7 ต าบลไคสี - บ้านหนองดินด า ม. 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนแพง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

195 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจรของประชาชน ให้ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานที่ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ล าห้วยดอกไม้ บ้านแสนส าราญ หมู่ 10 สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ - บ้านนาป่าน หมู่ 4 ต าบลวิศิษฐ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

196 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจรของประชาชน ให้ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสะพานที่ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ล าหว้ยโปง้ บา้นเหล่าทอง หมู ่4 ต าบลเหล่าทอง สะดวก ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (2 จุด) ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

197 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 4 ช่อง เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ ขนาด 2.40 x 2.40 ม. 897,000 897,000 897,000 ท่อลอด มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
(ล าห้วยฮ้ี) บ.ชุมภูพร หมู1่ ต.ชุมภูพร ระบายน้ าได้สะดวก ยาว 6.00 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน

198 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 2 ช่อง เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ กว้าง 4.00 ม. 900,000 900,000 900,000 ท่อลอด มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
(ล าห้วยตาชัย) บ้านทองหลาง หมู่ 7 ระบายน้ าได้สะดวก ยาว 5.00 ม. เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
ต าบลทองหลาง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน

199 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม. 240,000 240,000 240,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยลึก ม. 3 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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200 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงเค็ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 2,500 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านบึงเค็ง ม. 2 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

201 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง รอบบึงเค็ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านบึงเค็ง ม. 2 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา ประชาชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

202 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง จุดเส่ียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่ 100 วตัต์ 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่าง
บ้านหัวแฮด หมู่ 3 - บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ประชาชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สูงไม่ต่ ากว่า 6 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรยามค่ าคืน ลดความเส่ียง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ การเกดิอบุัติเหตุและอาชญากรรม

203 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 897,000 897,000 897,000 ท่อลอด มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
(ล าห้วยทราย) ต าบลชุมภูพร ระบายน้ าได้สะดวก เหล่ียม อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ทีไ่ด้มาตรฐาน

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค าแคน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 6,000 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 - บ้านหนองตีนเผือก ต าบลน้ าจั้น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค าแคน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 ต าบลนาสะแบง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค าแคน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 - บ้านค าบอน หมู่ 13 ต าบลน้ าจั้น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

207 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค าแคน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 - บ้านน้ าจั้น หมู่ 1 ต าบลน้ าจั้น สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแวง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู ่3 ต าบลวศิิษฐ์ - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู ่6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
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209 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบึงกาฬใต้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. 4,000,000 4,000,000 5,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 3 ต าบลบึงกาฬ - บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

210 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รอบหนองกุดทิง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทรายทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 3,450 ม. 10,350,000 10,350,000 10,350,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 13 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 1 ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

212 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอย เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ซีเมนต์ ล าห้วยคลองเค็มบ้านทุ่งรวงทอง ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 9 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

213 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอย เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ซีเมนต์ ล าห้วยเล็บเงือกบ้านพรสวรรค์ ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 8 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนล่าง)

214 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยเสียดบ้านชัยพร หมู่ 12 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

215 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยนาโพธิ์บ้านโนนเสถียร หมู่ 7 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)
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216 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยเขียงบ้านโนนทรายทอง หมู่ 10 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

217 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยแฮ่บ้านเวินโดน หมู่ 8 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

218 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยหนองมุมบ้านท่าสุขสันต์ หมู่ 16 ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

219 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (ล าห้วยใหญ)่ เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ตามแบบ มข.2527 บ้านหนองหมู หมู่ 5 ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
จังหวัดบึงกาฬ

220 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยอีไฮ บ้านโพธิ์ หมู่ 2 ต าบลศรีชมภู ใช้ในการเกษตร อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

221 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยดอกไม้ บ้านนาป่าน หมู่ 4  - ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองนาแซง หมู่ 5 ต าบลวิศิษฐ์ 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

222 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ตามแบบ มข.2527 บ้านค าแก้ว หมู่ 7 ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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223 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยย่างแฮด บ้านโนนค าสอน หมู่ 1 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ (2 จุด)

224 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยเอ็นอ้า บ้านทองหลาง หมู่ 7 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

225 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านค าแก้ว หมู่ 7 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

226 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค าแก้ว บ้านหนองโด หมู่ 6 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค าแก้ว และ บ้านซ าบอน หมู่ 6 
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

227 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค ามิด หมู่ 2,3,4,5,8 ต าบลบัวตูม ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
(จ านวน 5 จุด)

228 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค ามิด หมู่ 1,3,5,6,9,10 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบัวตูม  อ าเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ (จ านวน 6 จุด)

229 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(ห้วยบัลลังก์) บ้านโป่งเปือย ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
หมู่2 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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230 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

231 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านท่าสะอาด หมู่ 1 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

232 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยคูนบ้านตาลเด่ียว หมู่ 4 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

233 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านท่ากกแดง หมู่ 1 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

234 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

235 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยท่ากลุ่ม บ้านหนองสิมพัฒนา ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 10 ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

236 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดก าหนดตามแบบ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(ห้วยบัลลังก์) บ้านดอนเจริญ ระบายน้ าได้สะดวกและ มาตรฐานฝาย มข. 2527 ทีไ่ด้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
หมู่11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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237 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค าปลาดุก บ้านหนองสิมพัฒนา ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
หมู่ 10 ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

238 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยพัฒนา บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนล่าง)

239 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยขี้นาค บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ (ตอนบน ตอนล่าง)

240 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยฮ้ี จ านวน 3 จุด ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ 

241 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยล าโย พร้อมขุดลอก   จังหวัดบึงกาฬ ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

242 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ห้วยหนองหว้า พร้อมขุดลอก   ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

243 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค าแคน ต าบลนาแสง   อ าเภอศรีวิไล ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ

244 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยปลาเซือม หมู่ 2 ต าบลนาแสง   ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
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245 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยแอ่แง้ หมู่ 3 ต าบลนาแสง   ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

246 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยวังแคน หมู่ 11 ต าบลศรีวิไล   ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

247 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 13 ต าบลชุมภูพร   อ าเภอศรีวิไล ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

248 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านสันติสุข หมู่ 5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

249 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

250 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แมน่้ าสงคราม บา้นวงัชมภ ูหมู ่8 ต าบลวงัชมภ ู ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

251 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยไคสี บ้านไคสี หมู่ 5 ต าบลไคสี  ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

252 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยป่าน บ้านบึงกาฬเหนือ หมู่ 1 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

253 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยพันล า บ้านพันล า หมู่ 2 ต าบลวิศิษฐ์  ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
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254 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยผาคาง บ้านหนองแวง หมู่ 3 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

255 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยอาฮง บ้านอาฮง หมู่ 3 ต าบลไคสี ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

256 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยเซือม บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

257 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าหว้ยหวดั บา้นหนองแวง หมู่ 8 ต าบลวศิิษฐ์  ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

258 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
ล าห้วยค าแก้ว บ้านโนนสวาง หมู่ 10 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ (จ านวน 3 จุด)

259 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า กว้าง 12 ม. ระยะกักเก็บน้ า 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บ้านโคกส าราญสามัคคี หมู่ 8 ต าบลชุมภูพร ใช้ในการเกษตร 1,000 ม. มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

260 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า จ านวน 5 จุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บ้านชุมภูพร หมู่ 1 ต าบลชุมภูพร ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

261 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดอนอุดม - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาสวรรค์ บก.2144 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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262 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านไคสี - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง บก.2147 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

263 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านซ าบอน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวาง บก.2149 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

264 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านบูรพา - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ บก.3032 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

265 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านทองสาย - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสา บก.3043 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

266 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านนาสวรรค์ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาเจริญ บก.3113 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

267 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านหนองตอ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านชุมภูทอง บก.3114 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

268 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านแสนส าราญ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บา้นหว้ยกกต้อง บก.3217 อ าเภอเมืองบงึกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

269 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บก.3115 บ้านนาเจริญ และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นโนนสวรรค์ อ.พรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

270 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านห้วยเดือนห้า- และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแวงใน บก.1014 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

271 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านนาดงน้อย - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านคลองเค็ม บก.2036 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

272 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านห้วยไม้ซอด - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนากั้ง บก.2037 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

273 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดงบังใต้ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโป่งไฮ บก.2038 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

274 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บงึกาฬ แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนอุดม บก.2047 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

275 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านนาป่าน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านสามยอดเทวกุล  บก.2049 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

276 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโคกกลาง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านถ้ าเจริญ  บก.3112 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

277 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านเหล่าทอง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสว่าง  บก.4505 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

278 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านหนองพันทา - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนอุดม บก.3058 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

279 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านวังยาว  บก.2053 อ าเภอพรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

280 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดงเกษม - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าบอน  บก.1015 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

281 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านศรีวิไล - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาแสง  บก.2005 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

282 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านทุ่งสว่าง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีมงคล บก.2029 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

283 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านชุมภูทอง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีวิไล บก.3118 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

284 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านค าบอน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาค าแคน  บก.4070 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

285 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านแสงสาคร - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าเชียงเครือ บก.1012 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

286 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านท่าเชียงเครือ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี บก.2027 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

287 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านห้วยผักขะ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกระแซ บก.2035 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

288 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านเหล่าคาม - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนเสียด  บก.3098 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

289 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านเหล่าคาม - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านกุดสิม  บก.3011 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

290 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บก.3036 บ้านโสกกา่ม และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ.เซกา-  บ้านท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

291 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดงสวา่ง - บ้านนาอ่าง และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บก.3057 อ าเภอบึงโขงหลง ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

292 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านบ่อพนา - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสวนปอ บก.1016 อ าเภอบึงโขงหลง ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

293 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านท่าไคร้  - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านดงหมากยาง  บก.ถ 1-0011 อ าเภอเมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

294 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดาลบังบด  - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีสว่าง  บก.ถ 1-0005 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

295 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโนนชัยศรี - บ้านไร่ และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บก.ถ 1-0007 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

296 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านดงบังใต้ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนทรายทอง  บก.ถ 1-0008 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

297 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโนนส าราญ - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บา้นโนนชัยศรี  บก.ถ 1-0010 อ าเภอปากคาด ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

298 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านซ าบอน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองโด บก.ถ 1-0001 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

299 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโคกกลาง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านขี้เหล็กน้อย บก.ถ.1-0017 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

300 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านคลองทิพย์  - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านห้วยลึก  บก.ถ.1-0018 อ าเภอโซ่พิสัย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

301 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านทองหลาง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บา้นหนองแวงใน บก.ถ.1-0019 อ าเภอโซ่พสัิย ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

302 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านปรารถนาดี - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนน   บก.ถ.1-0016 อ าเภอพรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

303 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านน้อยพัฒนา - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองลาด บก.ถ.1-0020 อ าเภอพรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

304 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโนน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านแก้วสมบูรณ์ บก.ถ.1-0021 อ าเภอพรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

305 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บก.ถ.1-0022  และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านวังยาว อ.พรเจริญ - บ้านตาลเด่ียว อ.เซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

306 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านศรีอุดม - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านศรีเจริญ   บก.ถ.1-0023 อ าเภอพรเจริญ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

307 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บก.ถ.1-0014 และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ อ.ศรีวไิล - บ้านโนนจ าปา อ.เมืองบึงกาฬ ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

308 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านนาทราย - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองจันทร์ บก.ถ.1-0015 อ าเภอศรีวิไล ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

309 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโนนสวนหม่อน - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านค าบอน บก.ถ.1-0009 อ าเภอเซกา ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

310 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านโพธิ์หมากแข้ง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านดอนกลาง บก.ถ.1-0012 อ าเภอบึงโขงหลง ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

311 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านหนองเด่ินทุ่ง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บา้นบุง่คล้ากลาง บก.ถ.1-0002 อ าเภอบุง่คล้า ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

312 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านส้มโฮง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บา้นบุง่คล้าเหนือ บก.ถ.1-0003 อ าเภอบุง่คล้า ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

313 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บ้านหนองเด่ินทุ่ง - และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านนาจาน บก.ถ.1-0004 อ าเภอบุ่งคล้า ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

314 โครงการติดต้ังหลักน าโค้งในถนนที่อยู่ในความรับ เพือ่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในทางโค้ง สูงไม่ต่ ากว่า 140 ซม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหลักน าโค้ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิดชอบของ อบจ.บึงกาฬ บก.ถ.1-0013 และจุดเส่ียงบนถนนในความรับผิดชอบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกกวา้ง อ.บุง่คล้า - บ้านโนนสา อ.บึงโขงหลง ของ อบจ.บึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

315 โครงการเสริมผิวจารจร สายบ้านหอค า หมู่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม.  ยาว 3,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหอค า - บ้านดอนปอ หมู่ 5  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 1.00 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

316 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหอค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. 10,800,000 10,800,000 10,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ 1 ต าบลหอค า - บ้านชัยบาดาล หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

317 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในล าห้วยน้ าเมา เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
แกนซอยล์ซีเมนต์ บ้านหนองบัวงาม หมู1่5 ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง

318 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ล าห้วยฮ่ี เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ า ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 500,000 มทีี่กกัเกบ็น้ า ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง
บ้านศรีมงคล หมู่ 5 ต าบลป่าแฝก ใช้ในการเกษตร มากขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ

รวม 318 โครงการ 866789000 866789000 1131039000
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       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกห้วยแฮ่ บ้านเวินโดน เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของ ตามแบบแปลน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 8 ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด ล้าห้วยให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตร
(ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง) อย่างเพียงพอ

2 โครงการขุดลอกห้วยหนองมุม เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของ ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
บ้านนาสุขสันต์ หมู่ 16 ต้าบลปากคาด ล้าห้วยให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตร
(ตอนติดแม่น้้าโขง) อย่างเพียงพอ

3 โครงการขุดลอกห้วยหนองเบน เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,200 ม. 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
บ้านนาโนน หมู่ 4 ต้าบลบึงกาฬ ล้าห้วยให้น้้าไหลได้สะดวก ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
4 โครงการขุดลอกห้วยเดือนสาม บ้านชุมภพูร เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง

หมู่ 1 ต้าบลชุมภูพร อ้าเภอศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
5 โครงการขุดลอกห้วยหนองนาแซง เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง

จังหวัดบึงกาฬ ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการขุดลอกห้วยฝายใหญ่ เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
 จังหวัดบึงกาฬ ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ

และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

7 โครงการขุดลอกห้วยทรายใหญ่ เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลนาแสง อ.ศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

8 โครงการขุดลอกห้วยหนองบ่อ เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 7 ต้าบลนาแสง อ.ศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

9 โครงการขุดลอกห้วยซอด เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 3 ต้าบลนาแสง อ.ศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

10 โครงการขุดลอกห้วยปลาเซือม เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 2 ต้าบลนาแสง อ.ศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

11 โครงการขุดลอกห้วยวังแคน เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
หมู่ 11 ต้าบลศรีวิไล อ.ศรีวิไล ให้น้้าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

12 โครงการสูบน้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตามแบบแปลน 150,000 150,000 150,000 ระบบสูบน้้า มีแหล่งน้้าใช้ในการปลูกพืช กองช่าง 
สู้ภัยแล้ง (ระบบโซล่าเซลล์) บ้านสันติสุข อุปโภค/บริโภค และส่งเสริมกลุ่ม อบจ.บึงกาฬ เพือ่การเกษตร ผลทางการเกษตรตลอดจน อบจ.บึงกาฬ
หมู ่5 ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช
จังหวัดบึงกาฬ

13 โครงการสูบน้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตามแบบแปลน 150,000 150,000 150,000 ระบบสูบน้้า มีแหล่งน้้าใช้ในการปลูกพืช กองช่าง 
สู้ภัยแล้ง (ระบบโซล่าเซลล์) บ้านหนอง อุปโภค/บริโภค และส่งเสริมกลุ่ม อบจ.บึงกาฬ เพือ่การเกษตร ผลทางการเกษตรตลอดจน อบจ.บึงกาฬ
บัวน้อย หมู่ 5 ต้าบลศรีชมภู การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช
อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
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14 โครงการสูบน้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภยัแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตามแบบแปลน 150,000 150,000 150,000 ระบบสูบน้้า มีแหล่งน้้าใช้ในการปลูกพืช กองช่าง 
(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านดอนหญา้นาง หมู่ 1 อุปโภค/บริโภค และส่งเสริมกลุ่ม อบจ.บึงกาฬ เพือ่การเกษตร ผลทางการเกษตรตลอดจน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวดับึงกาฬ การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช

15 โครงการสูบน้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภยัแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตามแบบแปลน 150,000 150,000 150,000 ระบบสูบน้้า มีแหล่งน้้าใช้ในการปลูกพืช กองช่าง 
(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านวังชมภู หมู่ 8 อุปโภค/บริโภค และส่งเสริมกลุ่ม อบจ.บึงกาฬ เพือ่การเกษตร ผลทางการเกษตรตลอดจน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลวงัชมภู อา้เภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช

16 โครงการสูบน้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภยัแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตามแบบแปลน 150,000 150,000 150,000 ระบบสูบน้้า มีแหล่งน้้าใช้ในการปลูกพืช กองช่าง 
(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านศรีชมภู หมู่ 7 อุปโภค/บริโภค และส่งเสริมกลุ่ม อบจ.บึงกาฬ เพือ่การเกษตร ผลทางการเกษตรตลอดจน อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช

17 โครงการแปรรูปพชืผลทางการเกษตรตามหลัก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บา้นดอนหญ้านาง หมู่ 1 ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวดับึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

18 โครงการแปรรูปพชืผลทางการเกษตรตามหลัก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง บา้นโนน หมู่ 3 ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

19 โครงการแปรรูปพชืผลทางการเกษตรตามหลัก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง บ้านนาสาร หมู่ 6 ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

20 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูป ปลาร้า เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
น้้าปูปลาร้า บ้านสันติสุข หมู่ 5 ต้าบล ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

21 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูป ปลาร้า เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
น้้าปูปลาร้า บ้านนาสาร หมู่ 6 ต้าบลศรีชมภู ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

22 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
จากรากไม้และเศษไม้ บ้านนาสาร หมู่ 6 ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลศรีชมภู อ้าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
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23 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแก่ หมู่บ้านในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่บ้านเศรษกิจ ส้านักปลัด
จากรากไม้และเศษไม้ บา้นสันติสุข หมู่ 5 ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ พอเพยีงมีรายได้ พอเพียงต้นแบบสามารถ อบจ.บึงกาฬ
ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดบึงกาฬ

24 โครงการขุดลอกหนองปลาคูน เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย พื้นที่ 12 ไร่ 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
บ้านชุมภูพร หมู่ 1 ต้าบลชุมภูพร ให้น้้าไหลได้สะดวก ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

25 โครงการขุดลอกห้วยสายนางาม เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ระยะทาง 3,000 ม. 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
บ้านชุมภูพร หมู่ 1 ต้าบลชุมภูพร ให้น้้าไหลได้สะดวก ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

26 โครงการขุดลอกห้วยฮ้ีสายเก่า เพื่อแกไ้ขปญัหาการต้ืนเขินของล้าหว้ย ระยะทาง 100 ม. 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้ เพื่อให้น้้าไหลสะดวก กองช่าง
บ้านชุมภูพร หมู่ 1 ต้าบลชุมภูพร ให้น้้าไหลได้สะดวก ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ รับประโยชน์ ป้องกนัน้้าเออล้นในชว่งฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 100 ครัวเรือน และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

รวม 26 โครงการ 12,250,000 12,250,000 12,250,000
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ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก นักเรียนโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 โรงเรียนได้ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง กองการศึกษา
นักเรียนบกพร่อง เขยีนไม่ถกู ของนักเรียนชั้นประถม บ้านหนองผักแว่น ปลอดจาก บุคลากรที่มี ผักแว่นมีความรู้และทักษะใน อบจ.บึงกาฬ

ศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และแก้ปัญหา การอ่านออกเขียนไม่ได้ ความรู้ความ การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร โรงเรียน
การอ่านไม่รู้เร่ือง ตอบค าถามจาก สามารถด้าน ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร บ้านหนองผักแว่น

เร่ืองที่อ่านไม่ได้ของนักเรียนชั้น การใช้ภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จ านวน 1 คน 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนได้ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง กองการศึกษา
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ มีความเข้าใจในบทเรียน และ ผักแว่นชั้น ป.๑-ม.๓ มีผลการ สอนกลุ่มสาระ ผักแว่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ อบจ.บึงกาฬ
วฒันธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา การเรียนรู้ เรียนสาระการเรียนรู้สังคม โรงเรียน

และวัฒธรรม เพิ่มขึ้น สังคมศึกษา ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บ้านหนองผักแว่น

ศาสนา และ เพิ่มขึ้น
วัฒนธรรม 
จ านวน 1 คน

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 150,000 150,000 150,000 นักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง กองการศึกษา

ผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ผักแว่น จ านวน ๒๓๓ คน โรงเรียนบ้าน ผักแว่นมีสมรรถภาพร่างกาย อบจ.บึงกาฬ
และสามารถพัฒนาทักษะกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะกีฬา หนองผักแว่น ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีทักษะ โรงเรียน
ฟตุบอลได้อยา่งเปน็ระบบและต่อเนือ่ง ฟุตบอล และใช้เวลาว่างให้ มีครูผู้ฝึกซ้อม ด้านกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้น บ้านหนองผักแว่น

เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา กีฬาฟุตบอล 
จ านวน 1 คน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

4 พัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน นักเรียนมีชุดสอนเชิงปฏิบัติ 343,905 343,905 343,905 โรงเรียนมีหอ้ง นักเรียนมีสามารถพัฒนา กองการศึกษา

ด้วยกิจกรรมการสร้างโครงงานแบบ ด้านดิจิทัล อันเป็นรากฐานส าคัญ การด้วยกิจกรรมการสร้าง พฒันาการเรียน โครงงานการแก้ปัญหา อบจ.บึงกาฬ

จ าลองด้านวิศวกรรม พลังงานสะอาด ในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประเทศที่ โครงงานแบบจ าลองด้าน การสอนเชิง โดยใช้กระบวนการทาง โรงเรียน
และระบบอัตโนมัติ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม วิศวกรรม พลังงานสะอาด ปฏิบัติการ เทคโนโลยีและน าไปใช้ในชีวิต อนุบาลสาสน

และระบบอัตโนมัติ ด้วยกิจกรรม ประจ าวันหรือพัฒนาต่อยอด สิทธิ์อ านวย
การสร้างโครง เป็นนวัตกรรมต้นแบบ
งานแบบจ าลอง

ด้านวิศวกรรม

พลังงานสะอาด

และระบบ
อัตโนมัติ 1 หอ้ง

5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ นักเรียนทุกคนได้ร่วมส่งเสริม 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ กองการศึกษา
ท้องถิ่นชุมชนบ้านถ้ าเจริญ ม.1 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนมี ศิลปะ และภูมิปัญญท้องถิ่น อบจ.บึงกาฬ
ต.ถ้ าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ชุมชนบ้านถ้ าเจริญ ชุมชนบ้านถ้ าเจริญ ความรู้ในการ รู้จักวิถีชีวิต และมีจิตส านึก โรงเรียน

อนุรักษ์ภูมิ ในการอนุรักษ์ศิลปะและ บ้านถ้ าเจริญ
ปญัญาทอ้งถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนบ้าน
ถ้ าเจริญ
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 455,750 455,750 455,750 โรงเรียน มีส่ือ นักเรียนมีความรู้ ความ กองการศึกษา
เทคโนโลย ี(Desing and Technology) วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน และเทคโนโลยีและ การเรียนรู้ สามารถด้านวิทยาศาสตร์และ อบจ.บึงกาฬ
และวิทยาการค านวณ (Computing Science) ด้านคณิตศาสตร์ และออกแบบ วทิยาศาสตร์ ไมต่่ ากวา่ระดับดี ออกแบบและ เทคโนโลยีความสามารถด้าน โรงเรียน

เทคโนโลยีให้สามารถน าความรู้ไป เทคโนโลยี การใช้ทักษะชิวิต และความ อนุบาลบึงกาฬ
ประยุกต์ใช้ (Desing and สามารถด้านการใช้เทคโนโลยี วิศิษฐ์

Technology) การพัฒนาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ อ านวยศิลป์
และวิทยาการ
ค านวณ 
(Computing 
Science) 
จ านวน 1 ห้อง

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบและ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 454,950 454,950 454,950 โรงเรียน มีส่ือ นักเรียนมีความรู้ ความ กองการศึกษา
เทคโนโลย ี(Desing and Technology) วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน และเทคโนโลยีและ การเรียนรู้ สามารถด้านวิทยาศาสตร์และ อบจ.บึงกาฬ
และวิทยาการค านวณ ด้านคณิตศาสตร์ และออกแบบ วทิยาศาสตร์ ไมต่่ ากวา่ระดับดี ออกแบบและ เทคโนโลยีความสามารถด้าน โรงเรียน
(Computing Science) เทคโนโลยีให้สามารถน าความรู้ เทคโนโลยี การใช้ทักษะชิวิต และความ อนุบาลโซ่พิสัย

ไปประยุกต์ใช้ (Desing and สามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
Technology) การพัฒนาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่

และวิทยาการ
ค านวณ 

(Computing 

Science) 
จ านวน 1 ห้อง
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 212,800 212,800 212,800 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนน กองการศึกษา

ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั เสถียรได้รับการส่งเสริมกระ อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการ บวนการเรียนรู้โดยการจัด โรงเรียน

มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ด้านร่างกาย กิจกรรมที่หลากหลาย มี บ้านโนนเสถียร

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย อารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านร่างกาย 

สังคม และ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญาที่ สติปัญญาที่สมวัย
สมวยั เป็นคนดี

มีวินัย ส านึก

และมคีวามรับ
ผิดชอบต่อตนเอง

9 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา โรงเรียนได้รับบุคลากรที่มี 890,000 890,000 890,000 นักเรียน ผู้เรียนมคุีณภาพตามมาตรฐาน กองการศึกษา

ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ให้นักเรียน มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง ความรู้ความสามารถด้านกฬีา ร้อยละ 100 หลักสูตร พัฒนาตนเองได้เต็ม อบจ.บึงกาฬ

และมีพลานามัยสมบูรณ์ มีนิสัย และมีส่ือ อุปกรณ์ในการจัด ที่เข้าร่วมโครง ศักยภาพ สามารถประกอบ โรงเรียนเลิดสิน

รักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด การเรียนการสอนด้านกีฬา การได้รับการ อาชีพได้

อย่างเพีองพอ พัฒนาเต็มศักย

ภาพกา้วสู่ความ

เป็นเลิศทาง

ด้านกีฬา
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          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านวิทยา นักเรียนได้รับการพัฒนา 474,200 474,200 474,200 นักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ กองการศึกษา

ด้านโค้ดด้ิง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีและ ร้อยละ 80 ด้านวิทยาศาสตร์และ อบจ.บึงกาฬ

ด้านคณิตศาสตร์ และออกแบบ ด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม มีความรู้และ เทคโนโลยีความสามารถด้าน โรงเรียน

เทคโนโลยีให้สามารถน าความรู้ไป การพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง เทคโนโลยีและ การใช้ทักษะชีวิต และความ อนุบาลศรีวิไล

ประยุกต์ใช้ หุ่นยนต์ และไมโครบิท วิทยาศาสตร์ สามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ โรงเรียนสังกัด จ านวน 211 500,000 500,000 500,000 โรงเรียนสังกัด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ กองการศึกษา
เรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน จ าแนกตามกลุ่ม จ านวน 211 ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เคร่ือข่ายโรงเรียน โรงเรียน รู้สูงขึ้น สพป.บึงกาฬ

จ านวน 23 กลุ่ม จ าแนกตาม
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 
จ านวน 23 
กลุ่ม มีผลการ
ทดสอบระดับ
ชาติดีขึ้น

12 โครงการชุดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดท าโครงการชุดปฏิบัติการ มีชุดปฏิบัติการการจัดการ 230,500 230,500 230,500 โรงเรียน นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ กองการศึกษา
บรูณาการในรูปแบบ Stem Education การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ประสานมิตร คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต อบจ.บึงกาฬ

การสะเต็มศึกษาส าหรับโรงเรียน ศึกษาส าหรับครูและนักเรียน วิทยา มีชุด จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ โรงเรียน
ทุกคนในโรงเรียน ปฏิบัติการ สะเต็มเป็นพื้นฐาน ประสานมิตร

จัดการเรียนรู้ วิทยา
แบบบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 
จ านวน 1 ห้อง
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงการชุดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดท าโครงการชุดปฏิบัติการ มีชุดปฏิบัติการการจัดการ 183,500 183,500 183,500 โรงเรียนบ้าน นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ กองการศึกษา
บรูณาการในรูปแบบ Stem Education การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม โนนสว่าง มีชุด คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต อบจ.บึงกาฬ

สะเต็มศึกษาส าหรับโรงเรียน ศึกษาส าหรับครูและนักเรียน ปฏิบัติการ จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ โรงเรียน

ทุกคนในโรงเรียน จัดการเรียน สะเต็มเป็นพื้นฐาน บ้านโนนสว่าง

รู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา

จ านวน 1 ห้อง

14 โครงการชุดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดท าโครงการชุดปฏิบัติการ มีชุดปฏิบัติการการจัดการ 229,600 229,600 229,600 โรงเรียนบ้าน นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ กองการศึกษา
บรูณาการในรูปแบบ Stem Education การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม โนนเสถยีร มชีดุ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต อบจ.บึงกาฬ

สะเต็มศึกษาส าหรับโรงเรียน ศึกษาส าหรับครูและนักเรียน ปฏิบัติการ จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ โรงเรียน
ทุกคนในโรงเรียน จัดการเรียน สะเต็มเป็นพื้นฐาน บ้านโนนเสถียร

รู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา

จ านวน 1 ห้อง

15 โครงการชุดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดท าโครงการชุดปฏิบัติการ มีชุดปฏิบัติการการจัดการ 232,500 232,500 232,500 โรงเรียนชุมชน นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ กองการศึกษา
บรูณาการในรูปแบบ Stem Education การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม บา้นโนนสมบรูณ์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต อบจ.บึงกาฬ

สะเต็มศึกษาส าหรับโรงเรียน ศึกษาส าหรับครูและนักเรียน (ธนาคารกรุง จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ โรงเรียนชุมชน
ทุกคนในโรงเรียน เทพ 29) มีชุด สะเต็มเป็นพื้นฐาน บ้านโนนสมบูรณ์

ปฏิบัติการ (ธนาคาร
จัดการเรียน กรุงเทพ 29)
รู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา

จ านวน 1 ห้อง

50

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงการชุดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดท าโครงการชุดปฏิบัติการ มีชุดปฏิบัติการการจัดการ 183,400 183,400 183,400 ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ กองการศึกษา

บรูณาการในรูปแบบ Stem Education การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม ของนักเรียนใน คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
สะเต็มศึกษาส าหรับโรงเรียน ศึกษาส าหรับครูและนักเรียน โรงเรียนมีความ จริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ โรงเรียน

ทุกคนในโรงเรียน รู้และทักษะ สะเต็มเป็นพื้นฐาน บึงของหลงวิทยา
เทคโนโลย ีและ

วิทยาศาสตร์ 
ไมต่่ าวา่ระดับดี

17 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 102,600 102,600 102,600 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั กระบวนการเรียนรู้โดยการจดั อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการด้าน กิจกรรมที่หลากหลาย มีพัฒนา โรงเรียน
มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ร่างกาย อารมณ์ การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ บ้านห้วยเล็บมือ

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย จติใจ สังคม และ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย
สติปญัญาที่สมวัย

เป็นคนดี มีวนิัย
ส านึกและมีความ

รับผิดชอบต่อ
ตนเอง
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั กระบวนการเรียนรู้โดยการจดั อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการด้าน กิจกรรมที่หลากหลาย มีพัฒนา โรงเรียน
มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ร่างกาย อารมณ์ การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ บ้านพรสวรรค์

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย จติใจ สังคม และ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย
สติปญัญาที่สมวัย

เป็นคนดี มีวนิัย
ส านึกและมีความ

รับผิดชอบต่อ
ตนเอง

19 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั กระบวนการเรียนรู้โดยการจดั อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการด้าน กิจกรรมที่หลากหลาย มีพัฒนา โรงเรียน
มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ร่างกาย อารมณ์ การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ บ้านหนองผักแว่น

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย จติใจ สังคม และ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย
สติปญัญาที่สมวัย

เป็นคนดี มีวนิัย
ส านึกและมีความ

รับผิดชอบต่อ
ตนเอง
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั กระบวนการเรียนรู้โดยการจดั อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการด้าน กิจกรรมที่หลากหลาย มีพัฒนา โรงเรียน
มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ร่างกาย อารมณ์ การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ หนองแสง

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย จติใจ สังคม และ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย ประชาสวรรค์
สติปญัญาที่สมวัย

เป็นคนดี มีวนิัย
ส านึกและมีความ

รับผิดชอบต่อ
ตนเอง

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ศึกษาปฐมวัย โดยยึดพัฒนาการและการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั กระบวนการเรียนรู้โดยการจดั อบจ.บึงกาฬ

เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่ง โดยการจัดกิจกรรมที่หลาก มีพัฒนาการด้าน กิจกรรมที่หลากหลาย มีพัฒนา โรงเรียน
มีความหมาย หลาย มีส่ือในการจัดประสบ ร่างกาย อารมณ์ การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ บ้านกุดสิม

การณ์ที่เพียงพอปลอดภัย จติใจ สังคม และ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย
สติปญัญาที่สมวัย

เป็นคนดี มีวนิัย
ส านึกและมีความ

รับผิดชอบต่อ
ตนเอง
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          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 224,000 224,000 224,000 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยโรงเรียน กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี โนนสว่าง จ านวน 81 คน โรงเรียนบ้าน บ้านโนนสว่าง ได้รับการพัฒนา อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ได้ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการ โนนสวา่ง เหน็ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี คุณค่าของ และสติปัญญา บ้านโนนสว่าง
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการทางด้าน ตนเอง มีความ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ มั่นใจ และกล้า
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย แสดงออกไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 85

23 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่า 100,450 100,450 100,450 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี เชียงเครือ จ านวน 32 คน โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ได้ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการ ท่าเชียงเครือ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี มีพัฒนาการ ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บา้นทา่เชยีงเครือ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการทางด้าน ด้านร่างกาย มีความสุข

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ อารมณ์ สังคม
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และสติปญัญา

เหมาะสมกับ
วัยอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

54

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

24 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 200,000 200,000 200,000 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
แนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบึงกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี ดอนเสียด จ านวน 55 คน โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ได้ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการ ดอนเสียด มี สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี พัฒนาการด้าน ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านดอนเสียด
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ มีความสุข

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ สังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย สติปญัญาเหมาะ

สมกบัวยัอยา่ง
เต็มตามศักยภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

25 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านขาม 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี เปี้ย จ านวน 53 คน ได้ใช้ส่ือ โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ขามเปี้ย มี สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี และ พัฒนาการด้าน ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านขามเปี้ย
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ร่างกาย อารมณ์ มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สังคมและ
เหมาะสมกับวัย สติปัญญา

เหมาะสมกับ
วยัอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

26 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวยัโรงเรียนบา้นกดุสิม 97,478 97,478 97,478 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี จ านวน 30 คน ได้ใช้ส่ือ โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ กดุสิม มพีัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี และ การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านกุดสิม
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และสติปญัญา
เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกบัวัย

อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

27 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านไร่ 110,692 110,692 110,692 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี สุขสันต์ จ านวน 26 คน ได้ใช้ โรงเรียนบ้านไร่ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ส่ือ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ สุขสันต์ มีพัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี และ การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านไร่สุขสันต์
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และสติปญัญา

เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกบัวัย

อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

28 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวยัโรงเรียนบา้นนาค า 100,742 100,742 100,742 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี จ านวน 27 คน ได้ใช้ส่ือ โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ อปุกรณ์การจดัการเรียนรู้ตาม นาค า มีพัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ แนวคิดมอนเตสซอร่ี และมี การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านนาค า
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สติปญัญาเหมาะ

เหมาะสมกับวัย สมกับวยัอยา่ง 
เต็มตามศักยภาพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

29 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 290,000 290,000 290,000 เด็กปฐมวยัโรง พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี นาสวรรค์ จ านวน 119 คน เรียนบ้านนา สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ได้ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการ สวรรค์ มพีัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านนาสวรรค์
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการทางด้าน อารมณ์ สังคม มีความสุข

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ และสติปญัญา
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย เหมาะสมกบัวัย

อยา่งเต็มตาม 
ศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

30 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชน 205,758 205,758 205,758 เด็กปฐมวยัโรง พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี บ้านตูม จ านวน 75 คน ได้ เรียนชุมชน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการเรียน บา้นตูม มีพัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ รู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี และ การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง ชุมชนบ้านตูม
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และสติปญัญา
เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกบัวัย

อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวยัโรงเรียนบา้นหนอง 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี พันทา จ านวน 31 คน ได้ใชส่ื้อ โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ อปุกรณ์การจดัการเรียนรู้ตาม หนองพันทา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ แนวคิดมอนเตสซอร่ี และมี มีพัฒนาการ ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านหนองพันทา
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านร่างกาย มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อารมณ์ สังคม
เหมาะสมกับวัย และสติปญัญา

เหมาะสมกบัวัย

อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

58

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

32 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าไร่ 99,003 99,003 99,003 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี ไทยเจริญ จ านวน 32 คน โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ

ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ ได้ใช้ส่ือ อุปกรณ์การจัดการ ท่าไร่ไทยเจริญ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี มีพัฒนาการ ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านท่าไร่ไทยเจริญ

สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการทางด้าน ด้านร่างกาย มีความสุข
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ อารมณ์ สังคม
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย และสติปญัญา

เหมาะสมกับ
วัยอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

33 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดซ้ือส่ือมอนเตสซอร่ีเพื่อ เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านดอนปอ 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวัย พลเมืองบงึกาฬ มีการพฒันาที่ กองการศึกษา

ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทบงึกาฬ พฒันาการจดัการสอนมอนเตสซอร่ี จ านวน 28 คน ได้ใช้ส่ือ โรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ อบจ.บึงกาฬ
ใหก้บัเด็กปฐมวยัใหม้ีประสิทธภิาพ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ดอนปอ มพีัฒนา สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกบั โรงเรียน
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี และ การด้านร่างกาย ช่วงวัย และอยู่ในสังคมได้อย่าง บ้านดอนปอ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความสุข

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และสติปญัญา
เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกบัวัย

อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
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34 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผลสัมฤทธิท์าง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กองการศึกษา
เรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา การท าขอ้สอบใหน้ักเรียนชั้นมัธยม ชาติของนักเรียนชั้นมัธยม การเรียนชั้น ส านักเขตพื้นที่การศึกษาที่ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาปทีี่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 ศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 สูงขึ้น การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สพม. เขต 21

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น จังหวัดบึงกาฬ มีคลังข้อสอบใน
ระบบออนไลน์

35 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ นักเรียนโรงเรียนหนองเข็ง 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีความ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษา
ยาเสพติดโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา วิทยา จ านวน 287 คน ตระหนัก มีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรม อบจ.บึงกาฬ

ยาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ ความเขา้ใจพิษภัย น าไปสู่การปฏิบัติ สพม. เขต 21  
ได้อย่างถูกต้องทัง้ต่อตนเองและชุมชน โทษของยาเสพติด  โรงเรียนหนอง

ท ากิจกรรมที่เป็น เข็งวิทยาคม
ประโยชน์ มีทักษะ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 85

36 โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กองการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพทางด้าน ในเขตบงึกาฬ จ านวน 4,000 จ านวนกจิกรรม ในเขตบงึกาฬ ได้รับการพฒันา อบจ.บึงกาฬ

วิชาการ เทคโนโลยี และ คน ได้เพิม่พูนความรู้ความเข้าใจ ที่เข้าร่วมการ ศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สพม. เขต 21
ศิลปหตัถกรรม ที่จะเปน็พืน้ฐานใน และมทีักษะในเชงิวชิาการ และ แข่งขัน ในการบูรณาการอย่างหลาก
การประกอบอาชีพในอนาคต ในการด ารงชวีติ ซ่ึงเกดิจากการ หลาย มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้

แข่งขัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ และได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน
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37 โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้ ผู้บริหาร ครู บุคลการทาง 250,000 250,000 250,000 จ านวนกจิกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แสดงออกตามความสามารถของ การศึกษา นักเรียน ที่เข้าร่วมการ ทักษะทางด้านวชิาการ ด้านเทค อบจ.บึงกาฬ
ระดับชาติ ตนอย่างอิสระ ใช้เวลาว่างให้เกิด จ านวน 889 คน เปน็ตัวแทน แข่งขันระดับชาติ โนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ สพม. เขต 21

ประโยชน์ และเปน็การสร้างภมูิคุ้ม เขา้ร่วมแขง่ขนัศิลปหตัถกรรม ไทย ศิลปะ รู้คุณค่าในตัวเอง
กันภัยจากยาเสพติด นักเรียนระดับชาติ เกิดความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย รักและห่วงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย 

38 โครงการจัดการประกวดระเบียบแถว เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ กองการศึกษา
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมการ ของลูกเสือ วินัย มีความเข้มแข็ง อบจ.บึงกาฬ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นพลเมืองดี ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สพม. เขต 21

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับ สามัญรุ่นใหญ่
เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ในด้าน

จ านวน 618 คน การจดัระเบียบ
แถวอยูใ่นระดับดี

39 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 500,000 500,000 500,000 โรงเรียนมธัยม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถ กองการศึกษา
โรงเรียนเครือขา่ยมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ใหแ้ปลกใหม่ และทันต่อเหตุการณ์ จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาขนาดเล็ก ปฏิรูปการบริหารจัดการและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ของโลกปัจจุบัน จ านวน 16 โรงเรียน จงัหวดับงึกาฬ การการสอนทั้งโรงเรียน โรงเรียน

จ านวน 16 ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่ม หนองเขง็วทิยาคม

โรงเรียน เป้าหมายสูงขึ้น
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาการ
เรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น
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40 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนทุกคน มีความรู้ความ 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษา
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐ ของนักเรียนที่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.บึงกาฬ

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งถูกต้อง กิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนหนอง
มีความรู้ความ เข็งวิทยาคม
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้
อย่างถูกต้อง

41 โครงการจัดการประกวดระเบียบแถว เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วม 500,000 500,000 500,000 จ านวนโรงเรียน ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ กองการศึกษา
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดบึงกาฬ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม กิจกรรมการประกวดระเบียบ ที่เข้าร่วมกิจ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อบจ.บึงกาฬ

และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม แถวลูกเสือ จ านวน 1,800 คน กรรมการประ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ช่วย โรงเรียนหนอง
กวดเรียบแถว เหลือสังคม และอยู่ร่วมกับ เข็งวิทยาคม
ลูกเสือ ชุมชนได้อย่างมีความสุข
เนตรนารี 
ระดับจังหวัด
บึงกาฬ

รวม 41 โครงการ 13,131,828 13,131,828 13,131,828
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 1.เกิดระบบเครือข่ายความ 500,000 500,000 500,000 1. เกิดการ เครือข่ายการแพทย์ ส านักปลัด
การด าเนินงานและบริหาร เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมมือ จ านวน 1 เครือข่าย ประสานงาน ฉุกเฉินสามารถตอบ อบจ.บึงกาฬ
จัดการระบบการแพทย์ 2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม 2.มีแผนด าเนินงาน,แนวทาง ภาคีสมาชกิทัง้ สนองต่อความต้องการ
ฉุกเฉิน จังหวัดบึงกาฬ ศักยภาพ ยกระดับการให้ ปฏิบัติ,กิจกรรมกลุ่มเครือข่าย 23 แห่งในการ แก่ประชาชนได้อย่าง

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 2 ไตรมาตร ขับเคล่ือน มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการรับ 3.มีการประชุมเพื่อปรับปรุง เครือข่าย ฯ ระบบ คน งาน
ส่งต่อตามความจ าเปน็จากการร้อง แผนและปรับปรุงแก้ไข และกิจกรรม
ขอของประชาชน ปัญหา จ านวน 3 คร้ัง 2. มีแนวทาง 

นโยบายหลัก
ปฏิบัติในการ
ด าเนินงานและ
ให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
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          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อยกระดับทักษะความสามารถ 1. บุคลากรขององค์กร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. บคุลากรใน บุคลากรทั้งในเครือข่ายภาคี ส านักปลัด
บุคลากรเครือข่ายการแพทย์ ของผู้ปฎบิติังานใหผ่้านมาตราฐาน ปกครองส่วท้องถิ่นทั้ง 23 เครือข่ายภาคี สมาชิคและภาคเอกชนมีทักษะ อบจ.บึงกาฬ
ฉุกเฉิน ตามหลักสูตรที่ทางราชการก าหนด แห่งๆ ละ 3 ราย รวมจ านวน สมาชิก ทั้ง 23 สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน

2.พัฒนาองค์ความรู้ตามมาตราฐาน 69 คน ผ่านการฝึกอบรม อปท.ผ่านการ การให้บริการทางการแพทย์
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถในการให้บริการได้ อบรมไม่น้อย ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สร้างเครือข่ายในการประสานงาน 2 บุคลากรเครือข่าย,ภาครัฐ กวา่ร้อยละ 90 และเป็นไปตามมาตราฐาน
ระหว่างภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม ให้ เอกชน,มลนิธิ,สมาคม จ านวน 2. สามารถ ตามที่สถาบันการแพทย์
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม 100 คน ผ่านหลักสูตร EMR จัดการฝึก ฉุกเฉินก าหนด 

หรือหลักสูตร EMT-B อบรมได้ไม่
น้อยกว่า 2 
หลักสูตร 

3 โครงการสนับสนุนเคร่ืองมือ 1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ สนบัสนนุกลุ่มเปาูหมาย ได้แก่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. กลุ่มเปูา 1.ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ทางการแพทย์ ของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เคร่ืองชว่ยเหลือ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ปุวยที่อยู่ใน อบจ.บึงกาฬ

ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ปุวยที่อยู่ใน อุปกรณ์ทาง ระยะกึ่งเฉียบพรัน  (Sub- 
กึ่งเฉียบพรัน  (Sub-acute - ระยะกึ่งเฉียบพรัน  (Sub- การแพทย์และ acute rehabilitation) มีคุณ
rehabilitation) acute rehabilitation) อุปกรณ์เกี่ยว ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในฟื้นฟู จ านวน 8 อ าเภอในจังหวัด กับการบริการ 2. กลุ่มเปาูหมายมสีมรรถภาพ
สมรรถภาพทางกายและยกระดับ บึงกาฬ ทางการแพทย์ ทางกายทีดี่ขึน้ สามารถพฒันา
คุณภาพชีวิต ที่จ าเป็นและ และสามารถดูแลสุขภาพของ

เหมาะสมกับ ต้นเองได้
สภาพความ 3. เกิดเครือข่ายความเชื่อมโยง
พิการ ร้อยละ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบการ
100 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
2. ร้อยละ ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ
100 ของโรง ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ปุวยที่อยู่ใน
พยาบาลได้รับ ระยะกึ่งเฉียบพรัน  (Sub- 
การสนับสนุน acute rehabilitation) 
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          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

เคร่ืองมือทาง
การแพทย์

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 930,000 930,000 930,000 เคร่ืองตรวจ โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด
ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ แพทย์เคร่ืองตรวจ อวัยวะภายใน ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ
โรงพยาบาลพรเจริญ ให้กับโรงพยาบาลพรเจริญ อวัยวะภายในด้วยคล่ืน ด้วยคล่ืนเสียง สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ เสียงความถี่สูง ชนิดสี ความถี่สูง ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.พรเจริญ
แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ 2 หัวตรวจ ชนิดสี 2 
ดูแลสุขภาพและให้บริการ (เคร่ืองอัลตราซาวด์) หัวตรวจ 
ประชาชน (เคร่ืองอลัตราซาวด์) 

จ านวน 1 เคร่ือง

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เคร่ืองเอ็กเรย์ โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด
ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ แพทย์เคร่ืองเอ็กเรย์ เคล่ือนที่ ขนาด ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ
โรงพยาบาลปากคาด ให้กับโรงพยาบาลปากคาด เคล่ือนที่ ขนาดไม่น้อย ไม่น้อยกว่า สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ กว่า 300 MA 300 MA ขับ ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.ปากคาด
แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ เคล่ือนด้วย
ดูแลสุขภาพและให้บริการ ไฟฟูา มอเตอร์ไฟฟูา
ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตู้อบเด็กส าหรับ โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ แพทย์ตู้อบเด็ก ล าเลียงทารก ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลบึงโขงหลง ให้กับโรงพยาบาลบึงโขงหลง ส าหรับล าเลียงทารก แรกคลอด สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ แรกคลอด (Transport (Transport ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.บึงโขงหลง

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ Incubator) และเคร่ือง Incubator) 

ดูแลสุขภาพและให้บริการ ช่วยหายใจชนิดควบคุม และเคร่ืองช่วย

ประชาชน ด้วยปริมาตร และความ หายใจชนิด

ดัน ขนาดเล็ก (Ventilator) ควบคุมด้วย
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          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

ปริมาตรและ

ความดัน 

ขนาดเล็ก

(Ventilator)

7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,015,000 1,015,000 1,015,000 - ยูนิตท าฟัน โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ - ยูนิตท าฟัน - เคร่ืองตรวจ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลบุ่งคล้า ให้กับโรงพยาบาลบุ่งคล้า - เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟูา คล่ืนไฟฟาูหวัใจ สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ หัวใจพร้อมระบบประมวล พร้อมระบบ ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.บุ่งคล้า

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ ผลชนิดสามารถเก็บภาพ ประมวลผล

ดูแลสุขภาพและให้บริการ ในระบบเคร่ืองข่าย ชนิดสามารถ

ประชาชน เก็บภาพใน

ระบบเคร่ืองข่าย

- เตียงเคล่ือนย้ายผู้ปุวย  - เตียงเคล่ือน

ปรับระดับไฮโดลิก ย้ายผู้ปุวยปรับ

พร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ ระดับไฮโดลิก

พร้อมเอกซเรย์

ผ่านได้ 

- ตู้เย็น Freezer -20°C  - ตู้เย็น Freezer

7 คิว/200 ลิตร   -20°C 7 คิว/

200 ลิตร

- เคร่ืองเขย่าสารแบบ  - เคร่ืองเขย่า

ขึ้นลง(Rocking Mixer) สารแบบขึน้ลง

(Rocking Mixer)
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองเขย่าหลอด  - เคร่ืองเขย่า

ทดลอง(Vortex Mixer) หลอดทดลอง

(Vortex Mixer)

- เคร่ืองติดตามการท างาน - เคร่ืองติดตามการ

ของหัวใจและสัญญาน ท างานของหวัใจ

ชีพอัตโนมิติระดับเล็ก และสัญญานชพี

อตัโนมิติระดับเล็ก

- เคร่ืองผลิตออกซิเจน - เคร่ืองผลิตออก

ขนาด 5 ลิตร ซิเจน ขนาด 5 ลิตร

- เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิด - เตียงเฟาว์เลอร์

มือหมุน แบบ ก ชนิดมือหมุน แบบ ก

- เคร่ืองวัดความดันโลหิต  - เคร่ืองวัด

แบบอัตโนมัติ ความดันโลหติ

แบบอัตโนมัติ

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เคร่ืองปั่นเหวีย่ง โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ตกตะกอน ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ
โรงพยาบาลโซ่พิสัย ให้กับโรงพยาบาลโซ่พิสัย (Centrifuge) แบบ (Centrifuge) สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ Swing ความเร็วรอบสูง แบบ Swing ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.โซ่พิสัย

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ สุด 4,000 rpm ความเร็วรอบ

ดูแลสุขภาพและให้บริการ สูงสุด 4,000

ประชาชน rpm 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ  - เคร่ืองควบคุม

แบบแห้ง (Dry Bath อุณหภูมิแบบ

Incubator) สามารถต้ัง แห้ง (Dry 

อุณหภูมิต้ังแต่อุณหภูมิ BathIncubator)

ห้องจนถึง 99.9 ˚c สามารถต้ัง

ต้ังเวลาท างาน ได้ต้ังแต่ อุณหภูมิต้ังแต่

1 นาที จนถึง 99 ชั่วโมง อุณหภูมิ ห้อง

59 นาที จนถึง 99.9 ˚c

ต้ังเวลาท างาน

ได้ต้ังแต่1 นาที

จนถึง 99 

ชั่วโมง59 นาที

- เคร่ืองอัลตราซาวด์แบบ  - เคร่ืองอลัตรา

พกพา ซาวด์แบบพกพา

- เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบ  - เคร่ืองวัด

อินฟาเรด (Thermoscan อุณหภูมิแบบ

Infrared) อินฟาเรด 

(Thermoscan

Infrared)
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองส่องตรวจทางเดิน  - เคร่ืองส่องตรวจ

หายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นเล็ก ทางเดินหายใจระบบ

จอสี 2.8 นิ้ว TFT - LCD วดีีทัศน์ รุ่นเล็ก

 ใช้มองผ่านเลนส์ จอสี 2.8 นิ้ว 

โดยตรง หรือดูจากจอ TFT - LCDใช้มอง

ภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ ผ่านเลนส์โดยตรง

แสดงภาพนิ่งแบบ หรือดูจากจอ

Real - Time เคล่ือนที่ ภาพขนาดเล็กที่

ได้น้ าหนักเบา ติดอยู่แสดงภาพ

นิ่งแบบ Real - 

Time เคล่ือนที่ได้

น้ าหนักเบา

- หม้อต้มแผ่นร้อน ท าจาก  - หม้อต้มแผ่นร้อน

stainless steel ท าจาก stainless

สามารถต้ังอุณหภูมิของ steel สามารถต้ัง

เคร่ืองได้ 40˚c - 75˚c อุณหภมูิของเคร่ือง

ได้ 40˚c - 75˚c

- ตู้อบสมุนไพร ขนาดกว้าง  - ตู้อบสมุนไพร 

150 cm ลึก 120 cm ขนาดกว้าง 150 cm

สูง 180 cm ลึก 120 cmสูง 

180 cm 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองควบคุมการให้สาร  - เคร่ืองควบคุมการ

น้ าทางหลอดเลือดด า ใหส้ารน้ าทางหลอด

ชนิด 1 สาย สามารถ เลือดด าชนิด 1 สาย

ตัดระบบไฟฟูาเมื่อมีแรง สามารถตัดระบบ

ดันต่ ากว่า 175 โวลต์ ไฟฟูาเมื่อมีแรงดัน

และแรงดันไฟฟูาสูงกว่า ต่ ากวา่ 175 โวลต์

265 โวลต์ และแรงดันไฟฟาูสูง

กวา่ 265 โวลต์

- เคร่ืองฟังเสียงหัวใจ - เคร่ืองฟงัเสียง

ทารกในครรภ์ ขนาด หัวใจทารกใน

240 x 160 x 115 มม. ครรภ ์ขนาด 240

ความถี่คล่ืนเสียง x 160 x 115 

3.3 MHz หรือ 2.2 MHz ± 3% มม. ความถี่คล่ืน

เสียง 3.3 MHz

หรือ 2.2 MHz

± 3%

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,120,000 1,120,000 1,120,000 - เคร่ืองโคมไฟผ่า โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ - เคร่ืองโคมไฟผ่าตัด ตัดขนาดไมน่้อย ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ
โรงพยาบาลเซกา ให้กับโรงพยาบาลเซกา ขนาดไม่น้อยกว่า กวา่ 70,000 สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ 70,000 ลักซ์ ลักซ์หลอดแอลอดีี ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.เซกา

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ หลอดแอลอีดี

ดูแลสุขภาพและให้บริการ

ประชาชน
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองช่วยหายใจ - เคร่ืองช่วยหายใจ

ส าหรับเด็กชนิดควบคุม ส าหรับเด็กชนดิ

แรงดันและชนิดไม่สอด ควบคุมแรงดัน

ใส่ท่อ และชนิดไมส่อด

ใส่ท่อ

10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4,980,000 4,980,000 4,980,000 - เคร่ืองช่วยหายใจ โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ - เคร่ืองช่วยหายใจ ส าหรับเด็กพร้อม ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลบึงกาฬ ให้กับโรงพยาบาลบึงกาฬ ส าหรับเด็กพร้อมชนิด ชนิดควบคุมแรงดัน สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ ควบคุมแรงดัน ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.บึงกาฬ

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ - เคร่ืองดมยาสลบ พร้อม - เคร่ืองดมยาสลบ

ดูแลสุขภาพและให้บริการ เคร่ืองช่วยหายใจ และ พร้อมเคร่ืองช่วย

ประชาชน เคร่ืองวดัคาร์บอนไดออกไซด์ หายใจ และเคร่ือง

และยาดมสลบในลมหายใจ วดัคาร์บอนไดออก

ออกส าหรับการผ่าตัดใหญ่ ไซด์ และยาดมสลบ

ซับซ้อน ในลมหายใจออก

ส าหรับการผ่าตัด

ใหญ่ซับซ้อน

- ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดเส้น  - ชุดเคร่ืองมือผ่า

เลือด ตัดเส้นเลือด

- ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดล าไส้ใหญ่  - ชุดเคร่ืองมือผ่า

ด้วยระบบส่องกล้อง ตัดล าไส้ใหญ่ด้วย

ระบบส่องกล้อง
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองกระตุกไฟฟูาหัวใจ  - เคร่ืองกระตุก

ชนิด 2 เฟส ไฟฟูาหัวใจชนิด 2

ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาค เฟสชนดิไบเฟสิค

วัดออกชิเจนในเลือด พร้อมภาควัดออกชิ

เจนในเลือด

- เคร่ืองดูดเสมหะและ  - เคร่ืองดูดเสมหะ

สารคัดหล่ัง (ชนิดเคล่ือน และสารคัดหล่ัง

ที่ได้) (ชนิดเคล่ือนที่ได้)

11 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,002,500 1,002,500 1,002,500 - เคร่ืองติดตามการ โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือ ส านักปลัด

ทางการแพทย์ส าหรับ เคร่ืองมือทางการแพทย์ - เคร่ืองติดตามการ ท างานของหวัใจ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อบจ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลศรีวิไล ให้กับโรงพยาบาลศรีวิไล ท างานของหัวใจและ และสัญญาณชีพ สามารถใช้ช่วยเหลือ อุดหนุน

2. เพื่อให้มีเคร่ืองมือทางการ สัญญาณชีพแบบรวม แบบรวมศูนย ์4 ประชาชนในเขตอ าเภอ รพ.ศรีวิไล

แพทย์ที่ทันสมัย สามารถใช้ ศูนย์ 4 เตียง (หน้าจอ เตียง (หน้าจอ 12 นิ้ว)

ดูแลสุขภาพและให้บริการ 12 นิ้ว)

ประชาชน - เคร่ืองขูดหินปูน P 5 - เคร่ืองขูดหนิปนู

P 5 

- เคร่ืองวัดความยาวรากฟัน  - เคร่ืองวดัความ

ยาวรากฟัน 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

- เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟูา - เคร่ืองตรวจคล่ืน

หัวใจชนิดวิเคราะห์ผล ไฟฟาูหวัใจชนดิ

สามารถจัดเก็บภาพใน วิเคราะห์ผล

ระบบเครือข่าย ขนาด สามารถจดัเกบ็ภาพ

กระดาษบันทึกขนาด ในระบบเครือข่าย

ไม่น้อยกว่าเอ4(EKG12 ขนาดกระดาษบัน

Lead) ทึกขนาดไม่น้อย

กว่าเอ4(EKG

12Lead)

- เคร่ืองควบคุมการใช้สาร - เคร่ืองควบคุมการ

ละลายทางหลอดเลือดด า  ใช้สารละลายทาง

หลอดเลือดด า 

- เคร่ืองวัดความดันโลหิต  - เคร่ืองวดัความดัน

แบบสอดแขน โลหิตแบบสอดแขน

- เคร่ืองวัดความดันโลหิต  - เคร่ืองวดัความดัน

แบบอัตโนมัติต้ังโต๊ะ โลหิตแบบอตัโนมัติ

ต้ังโต๊ะ

- เคร่ืองวัดความดันโลหิต - เคร่ืองวัดความดัน

แบบอัตโนมัติต้ังพื้นมีล้อ โลหิตแบบอตัโนมัติ

เล่ือน ต้ังพื้นมล้ีอเล่ือน

- เคร่ืองอุดคลองรากฟัน - เคร่ืองอุดครอง

รากฟัน

รวม 11 โครงการ 16,347,500 16,347,500 16,347,500
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนากีฬาและส่งเสริมกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ นักกีฬา ตัวแทนนักกีฬา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เด็ก เยาวชน นักกีฬา ตัวแทนนักกีฬา กองการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬไปสู่ความเป็นเลิศ สรรหาตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ และประชาชน และประชาชน และประชาชน ได้ใช้เวลา อบจ.บึงกาฬ

ไปเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้น มีความสนใจ ให้เกิดประโยชน์ และ สมาคม กีฬา
ในการเล่นกฬีา ได้แสดงความสามารถ จังหวัดบึงกาฬ
เพิ่มมากขึ้น ด้านกีฬาในระดับจังหวัด

และในระดับที่สูงขึ้น

2 โครงการพัฒนากีฬาไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาไทยให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ เยาวชน และประชาชน  และประชาชน มีการต่ืนตัวทางด้านกีฬา อบจ.บึงกาฬ

ให้ความสนใจในการเล่น มคีวามสนใจใน ไทย เพิ่มสูงขึ้น สมาคม กีฬา
กีฬาไทย เช่น กีฬาหมากรุกไทย การเล่นกฬีาไทย จังหวัดบึงกาฬ
มวยยุทธศิลป์ กีฬาวิ่งเปี้ยว เพิ่มมากขึ้น
เป็นต้น

74

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นการขับเคล่ือนกระบวน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85 นักเรียนสามารถใช้กิจกรรม กองการศึกษา
 "ปาริชาติเกมส์" ต้านยาเสพติด การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของนักเรียนใน การออกก าลังกายแสดงออก อบจ.บึงกาฬ

เด็กนักเรียนโดยใช้กิจกรรมกีฬา เขต 21 ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนใน ถึงความสามารถในการเป็น สมาคม กีฬา
และการออกก าลังกาย จ านวน 56 โรงเรียน สังกัดส านักงาน ผู้น า การท างานเป็นทีม จังหวัดบึงกาฬ

เขตพื้นที่การ เกิดความสามัคคี ตลอดจน สพม.เขต 21
ศึกษามัธยม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ศึกษา เขต 21 ได้อย่างมีความสุข
ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
การส่งเสริม 
และสนับสนุน
ความสามารถ
ด้านกีฬาอย่าง
เต็มศักยภาพ

รวม 3 โครงการ 9,300,000 9,300,000 9,300,000
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       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย เพื่อพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย โครงสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 587,002 587,002 587,002 ระบบบ้าบัด สามารถปรับปรุงระบบบ้าบัด กองช่าง
เรือนจ้าจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการราชทณัฑ์ เรือนจา้จงัหวดับึงกาฬให้ได้มาตรฐาน และแหล่งก้าจัดน้้าเสีย น้้าเสีย น้้าเสีย เรือนจา้จงัหวดับึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ
ปนัสุข ท้าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษตัริย์ และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เรือนจ้าจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ รอบบึงเค็ง เพื่อพัฒนาบึงเค็งให้เป็นสถานที่ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมีความ บึงเค็งมีความสวยงาม กองช่าง
บ้านบึงเค็ง ม. 2 ต้าบลหนองทุม่ อ้าเภอเซกา ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ พอใจ ร้อยละ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ และที่ออกก้าลังกาย 90 และออกก้าลังกาย

รวม 2 โครงการ 3,087,002 3,087,002 3,087,002
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยัง่ยนื
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ลดปัญหา ประชาชนได้น าหลักธรรม กองการศึกษา
เพือ่ขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล ๕ สมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้ง ทั้ง ๘ อ าเภอ ความขัดแย้งที่ ทางพระพทุธศาสนามาด ารง อบจ.บึงกาฬ

สร้างความมั่นคงความปลอดภัยใน จะเกิดขึ้น วิถีชีวิตอย่างมีความสุข เกิด วัดเซกา 
ชีวิตและน าหลักธรรมทางพระพุทธ ภายในชุมชน ความสงบและสันติสุข เจติยาราม
ศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวติอยา่ง 2.ลดปัญหา (พระอาราม
มีความสุข ยาเสพติดภาย หลวง)

ในชุมชน

รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

โครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน
          6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.02

เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาเคร่ืองอัดอากาศหายใจ เพื่อให้ได้เคร่ืองอัดอากาศหายใจ จ านวน 1 เคร่ือง 300,000 300,000 300,000 ได้เคร่ืองอัดอากาศ เพื่อให้ได้เคร่ืองอัดอากาศหายใจ กองช่าง 
หายใจที่ได้ ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน อบจ.บึงกาฬ
มาตรฐาน

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000

 

78

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

       7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี
          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ

งบประมาณและที่มา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2563



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๑ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ืออุปกรณ์หอ้งอบพารา 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
โบลาโดม อบจ.บงึกาฬ

๒ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือเบา้พมิพห์มอนเด็ก 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
(พลาสติก) อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 161 ชุด

๓ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือโมลด์ที่นอนเด็ก (พลาสติก) 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
จ านวน 16 ชุด อบจ.บงึกาฬ

๔ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือแม่พมิพผ์ลิต 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
เสาหลักน าทาง อบจ.บงึกาฬ
จ านวน 45 ชุด

๕ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือกรวยจราจร 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ท าจากยางพารา อบจ.บงึกาฬ

จ านวน 

๖ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จดัซ้ือโมลด์กรวยจราจร ยางพารา 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
จ านวน อบจ.บงึกาฬ
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แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

๗ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือเคร่ืองอากาศยานไร้คนขับ 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
แบบปกีหมุน สามารถขึน้ลงแนว อบจ.บงึกาฬ

ด่ิงได้ พร้อมระบบควบคุม
การบนิในระยะไกล

๘ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดสัญญาณ 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ดาวเทยีม GNSS RTK อบจ.บงึกาฬ

พร้อมอุปกรณ์

๙ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือแบบแม่พมิพผ์ลิตกรวย 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
จราจร ยางพารา อบจ.บงึกาฬ

๑๐ เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือแบบแม่พมิพผ์ลิตพื้น 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ยางพารา อบจ.บงึกาฬ

รวม 4,600,000 4,600,000 4,600,000 
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